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“Toda obra de Arte é de alguma maneira 

feita duas vezes. Pelo criador e pelo espectador, ou 

melhor, pela sociedade à qual pertence o 

espectador”. 

    Pierre Bourdieu, 1986. 



RESUMO 
 
 
Esta tese apresenta uma análise sobre a correlação entre as obras do acervo de arte 

contemporânea do Instituto Inhotim e o meio ambiente. O Inhotim é considerado a sede 

de um dos mais importantes museus de arte contemporânea do Brasil, reconhecido 

também como um dos maiores centros de arte ao ar livre do mundo, enquanto um 

importante patrimônio físico-arquitetônico, cultural e ambiental. Nele, são expostas 

obras de arte inseridas no meio ambiente, num processo de diálogo com a natureza, 

presente numa reserva florestal que era uma antiga fazenda. Desta forma, a relação das 

obras com o meio ambiente no Inhotim, em termos de um diálogo, ocorre a partir de um 

processo de integração e interlocução que envolve também tensões, oposições e 

contrastes que o próprio diálogo obra-ambiente propõe, através de um local marcado 

pela densa vegetação e pelas belezas naturais, com obras artísticas, elaboradas a partir 

de instalações, esculturas, vídeos, performances, pinturas, murais, entre outras formas 

de expressão, que buscam explorar as diferentes linguagens da arte. A partir desse 

pressuposto, esta pesquisa apresenta basicamente três abordagens metodológicas. São 

elas: o método de pesquisa bibliográfico, o método de estudo de caso e o método de 

pesquisa de campo. A análise é introduzida através da apresentação de um estudo de 

caso, que procura abordar os principais aspectos que identificam e caracterizam o 

Instituto Inhotim, o qual pode ser compreendido, dentro dessa abordagem metodológica, 

como fonte e objeto de análise, quando nos dedicamos ao estudo de sua história e da 

produção de suas narrativas.  O objetivo central da pesquisa situa-se na análise de obras 

de arte contemporâneas do acervo do Inhotim, propondo, através dos métodos de 

pesquisa bibliográfica, estudo de caso e pesquisa de campo, com a coleta de dados, 

verificar as possibilidades de relações entre as obras e o meio ambiente. É relevante 

apontar que, dentro da perspectiva da literatura pesquisada, são apresentados conceitos 

sobre a arte contemporânea, sobre a fruição estética e sobre a abordagem perceptiva e 

sensível da obra de arte, através de um referencial teórico que foi desenvolvido com 

base em reflexões apresentadas por autores como Archer (2012), Eco (2008), Argan 

(2010), Fischer (2010), Gombrich (2004), Heidegger (2014), Merleau-Ponty (1999), 

Taylor (2005), entre outros.  

Palavras-chave: Arte Contemporânea. Meio Ambiente. Instituto Inhotim. Museu 

Brasileiro. 



ABSTRACT 

 
This thesis presents an analysis on the correlation between the works of the 

contemporary art collection of the Inhotim Institute and the environment. Inhotim is 

considered the seat of one of the most important museums of contemporary art in 

Brazil, also recognized as one of the largest outdoor art centers in the world, as an 

important physical, architectural, cultural and environmental heritage. In it, exposed 

works of art are inserted in the environment, in a process of dialogue with nature, 

present in a forest reserve that was an old farm. In this way, the relation of the works 

with the environment in Inhotim, in terms of a dialogue, occurs from a process of 

integration and dialogue that also involves tensions, oppositions and contrasts that the 

work-environment dialogue itself proposes, through a place marked by dense vegetation 

and natural beauties, with artistic works, elaborated from installations, sculptures, 

videos, performances, paintings, murals, among other forms of expression, that seek to 

explore the different languages of art. Based on this assumption, this research presents 

basically three methodological approaches. These are: the bibliographic research 

method, the case study method and the field research method. The analysis is introduced 

through the presentation of a case study, which seeks to address the main aspects that 

identify and characterize the Inhotim Institute, which can be understood, within this 

methodological approach, as a source and object of analysis, when we dedicate 

ourselves to the study of its history and the production of its narratives. The main 

objective of the research is to analyze contemporary works of art from the Inhotim 

collection, proposing, through the methods of bibliographic research, case study and 

field research, with the collection of data, to verify the possibilities of relations between 

the works and the environment. It is relevant to point out that, from the perspective of 

the researched literature, concepts about contemporary art, about aesthetic enjoyment 

and about the perceptive and sensitive approach of the work of art are presented through 

a theoretical framework that was developed based on reflections presented by such as 

Archer (2012), Eco (2008), Argan (2010), Fischer (2010), Gombrich (2004), Heidegger 

(2014), Merleau-Ponty (1999), Taylor (2005), among others.  

Keywords: Contemporary Art. Environment. Instituto Inhotim. Brazilian Museum. 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 1: Esquema da Metodologia ................................................................................. 30 
Figura 2: Lago nos jardins do Inhotim e Galeria da Mata ............................................... 33 
Figura 3- Entrada do Instituto Inhotim............................................................................ 34 
Figura 4- Bernardo Paz .................................................................................................... 35 
Figura 5- Palmeiras e lago ornamental dentro do Parque ................................................ 38 
Figura 6: Lago ornamental dentro do Parque  ................................................................. 38 
Figura 7: Região próxima ao Instituto Inhotim ............................................................... 41 
Figura 8- Vista aérea do Instituto Inhotim....................................................................... 42 
Figura 9- Galeria Adriana Varejão .................................................................................. 45 
Figura 10- Galeria Praça .................................................................................................. 45 
Figura 11- Obra “Gigante Dobrada” de Almícar de Castro ............................................ 46 
Figura 12- Obra “Inmensa” de Cildo Meireles ................................................................ 46 
Figura 13: Corte vertical no solo de Brumadinho ........................................................... 47 
Figura 14: Coité (Crescentia cujete) ............................................................................... 50 
Figura 15: Jardim Botânico ............................................................................................. 51 
Figura 16: Jardim Botânico ............................................................................................. 51 
Figura 17: Jardim Botânico ............................................................................................. 51  
Figura 18- Bancos do designer Hugo França .................................................................. 51 
Figura 19- Bancos do designer Hugo França .................................................................. 51 
Figura 20: Banco do designer Hugo França .................................................................... 52 
Figura 21: Assinatura do Hugo França  ........................................................................... 52 
Figura 22: Obra do artista Oiticica .................................................................................. 52 
Figura 23: Árvore Tamboril, símbolo do Parque ............................................................ 52 
Figura 24: Alameda dentro do parque ............................................................................. 53 
Figura 25- Abelhas polinizam o Inhotim ......................................................................... 53 
Figura 26- Lago ornamental dentro do Parque ................................................................ 54 
Figura 27- Árvore Tamboril dentro do Parque ................................................................ 54 
Figura 28: Arbustos ornamentais “Patas de Elefante” .................................................... 55 
Figura 29: Arbustos ornamentais “Patas de Elefante” .................................................... 55 
Figura 30: Palmeiras Azuis.............................................................................................. 55 
Figura 31: Palmeira Leque-de-espinho............................................................................ 55 
Figura 32: Corifa (Corypha umbraculifera) originária do Sri Lanka .............................. 56 
Figura 33: Orquídea ......................................................................................................... 56 
Figura 34: Palmeiras do Parque ....................................................................................... 57 
Figura 35: Palmeiras do Parque ....................................................................................... 57 
Figura 36: Palmeiras do Parque ....................................................................................... 57 
Figura 37: Flor-cadáver no Inhotim................................................................................. 58 
Figura 38: Jacarandá Preto (Dalbergia nigra)  ................................................................ 58 
Figura 39: Areca de Lucuba (Dypsis madagascariensis)  ............................................... 58 
Figura 40: Agave-polvo ................................................................................................... 59 
Figura 41: Macaco Mico.................................................................................................. 60 
Figura 42: Macaco Mico.................................................................................................. 60 
Figura 43: Lago ornamental dentro do Parque ................................................................ 61 
Figura 44: Inhotim Assina Parcerias para Alinhar Estratégias ........................................ 63 
Figura 45: Centro Educativo Burle Marx ........................................................................ 65 
Figura 46: Centro Educativo Burle Marx ........................................................................ 65 
Figura 47: Centro Educativo Burle Marx ........................................................................ 65 



Figura 48: Centro Educativo Burle Marx ........................................................................ 65 
Figura 49: Área superior do Centro Educativo Burle Marx ............................................ 66 
Figura 50: Área superior do Centro Educativo Burle Marx ............................................ 66 
Figura 51: Vista aérea da parte superior do Centro Educativo Burle Marx .................... 66 
Figura 52: Parede do corredor das salas de aula .............................................................. 67 
Figura 53: Parede do corredor das salas de aula .............................................................. 67 
Figura 54: Parceiros Empresariais na entrada da recepção do Museu ............................ 70 
Figura 55: Placa explicativa de dentro da Galeria Claudia Andujar ............................... 71 
Figura 56: Obras Relevos Espaciais de Hélio Oiticica .................................................... 72 
Figura 57: Obra Homage to the Square ........................................................................... 73 
Figura 58: Obra Fase azul (Numbers) ............................................................................. 74 
Figura 59: Obra Situación de Quatro Placas de Aluminio .............................................. 74 
Figura 60: Obra Límite de una Proyección I ................................................................... 75 
Figura 61: Obra Convergence.......................................................................................... 82 
Figura 62: Obra Marilyns ................................................................................................ 89 
Figura 63: Obra 210 Garrafas de Coca-Cola ................................................................... 90 
Figura 64: Obra  Projeto Coca-Cola ................................................................................ 91 
Figura 65: Obra Fonte...................................................................................................... 91 
Figura 66: Obra da Série de Latas de Sopa Campbell ..................................................... 92 
Figura 67: Obra Através .................................................................................................. 95 
Figura 68: Obra Palídromo Insesto .................................................................................. 95 
Figura 69: Performance da obra True Rouge................................................................... 98 
Figura 70: Performance da obra True Rouge................................................................... 98 
Figura 71: Obra Survival in Alien Circumstances ........................................................... 99 
Figura 72: Obra Survival in Alien Circumstances ........................................................... 99 
Figura 73: Obra Panacea Phantástica ............................................................................ 127 
Figura 74: Obra Panacea Phantástica ............................................................................ 127 
Figura 75: Obra Panacea Phantástica ............................................................................ 128 
Figura 76: Galeria Adriana Varejão .............................................................................. 128 
Figura 77: Obra Passarinhos: de Inhotim a Demine ...................................................... 129 
Figura 78: Obra Passarinhos: de Inhotim a Demine ...................................................... 129 
Figura 79: Obra Gigante Dobrada ................................................................................. 132 
Figura 80: Obra Gigante Dobrada ................................................................................. 133 
Figura 81: Obra Gigante Dobrada ................................................................................. 133 
Figura 82: Obra Gigante dobrada .................................................................................. 134 
Figura 83: Obra Beam Drop .......................................................................................... 136 
Figura 84: Obra Beam Drop .......................................................................................... 137 
Figura 85: Obra Beam Drop .......................................................................................... 137 
Figura 86: Obra Beam Drop .......................................................................................... 138 
Figura 87: Obra Beam Drop .......................................................................................... 138 
Figura 88: Projeto da obra Beehive Bunker ................................................................... 138 
Figura 89: Obra Beem Drop, New York........................................................................ 139 
Figura 90: Projeto da obra Beehive Bunker ................................................................... 140 
Figura 91: Obra Beehive Bunker, New York ................................................................. 140 
Figura 92: Obra Beehive Bunker, Instituto Inhotim ...................................................... 141 
Figura 93: Obra Inmensa ............................................................................................... 143 
Figura 94: Obra Inmensa ............................................................................................... 144 
Figura 95: Obra Inmensa ............................................................................................... 145 
Figura 96: Obra Vegetation Room Inhotim ................................................................... 146 
Figura 97: Obra Vegetation Room Inhotim ................................................................... 146 



Figura 98: Obra Vegetation Room Inhotim ................................................................... 147 
Figura 99: Obra Vegetation Room Inhotim ................................................................... 147 
Figura 100: Obra Vegetation Room Inhotim ................................................................. 147 
Figura 101: Obra Vegetation Room Inhotim ................................................................. 148 
Figura 102: Obra Vegetation Room Inhotim ................................................................. 148 
Figura 103: Obra Bisected Triangle, Interior Curve ..................................................... 151 
Figura 104: Obra Bisected Triangle, Interior Curve ..................................................... 152 
Figura 105: Obra Bisected Triangle, Interior Curve ..................................................... 153 
Figura 106: Obra Bisected Triangle, Interior Curve ..................................................... 154 
Figura 107: Obra Bisected Triangle, Interior Curve ..................................................... 154 
Figura 108: Obra Bisected Triangle, Interior Curve ..................................................... 155 
Figura 109: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 155 
Figura 110: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 155 
Figura 111: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 156 
Figura 112: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 156 
Figura 113: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 157 
Figura 114: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 157 
Figura 115: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 157 
Figura 116: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 158 
Figura 117: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 158 
Figura 118: Obra Sonic Pavillion .................................................................................. 158 
Figura 119: Obra Embrionário ...................................................................................... 159 
Figura 120: Obra Embrionário  ..................................................................................... 160 
Figura 121: Obra Equilíbrio Amarrado ......................................................................... 161 
Figura 122: Obra Equilíbrio Amarrado  ........................................................................ 161 
Figura 123: Obra Equilíbrio Amarrado  ........................................................................ 161 
Figura 124: Obra Equilíbrio Amarrado  ........................................................................ 161 
Figura 125: Obra Equilíbrio Amarrado  ........................................................................ 162 
Figura 126: Obra Elevazione ......................................................................................... 163 
Figura 127: Obra Elevazione ......................................................................................... 164 
Figura 128: Obra Elevazione  ........................................................................................ 164 
Figura 129: Obra Elevazione  ........................................................................................ 165 
Figura 130: Obra Invenção da Cor -Penetrável  ............................................................ 166 
Figura 131: Projeto Magic Square n. I (Invenção da Cor .............................................. 168 
Figura 132: Projeto Magic Square n. I (Invenção da Cor .............................................. 169 
Figura 133: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square .................................... 170 
Figura 134: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square .................................... 170 
Figura 135: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square .................................... 170 
Figura 136: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square .................................... 171 
Figura 137: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square .................................... 171 
Figura 138: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square .................................... 172 
Figura 139: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square .................................... 172 
Figura 140: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square .................................... 172 
Figura 141: Obra Troca-Troca ....................................................................................... 173 
Figura 142: Obra Troca-Troca ....................................................................................... 174 
Figura 143: Obra Troca-Troca ....................................................................................... 174 
Figura 144: Obra Troca-Troca ....................................................................................... 174 
Figura 145: Obra Troca-Troca ....................................................................................... 175 
Figura 146: Obra De Lama Lâmina ............................................................................... 177 
Figura 147: Obra De Lama Lâmina ............................................................................... 178 



Figura 148: Obra De Lama Lâmina ............................................................................... 178 
Figura 149: Obra De Lama Lâmina ............................................................................... 179 
Figura 150: Obra De Lama Lâmina ............................................................................... 179 
Figura 151: Obra Viewing Machine............................................................................... 180 
Figura 152: Obra Viewing Machine............................................................................... 181 
Figura 153: Obra Viewing Machine............................................................................... 181 
Figura 154: Obra Viewing Machine............................................................................... 181 
Figura 155: Obra Viewing Machine............................................................................... 182 
Figura 156: Obra By Means of a Sudden Intuitive Realization ..................................... 183 
Figura 157: Obra By Means of a Sudden Intuitive Realization ..................................... 183 
Figura 158: Obra By Means of a Sudden Intuitive Realization ..................................... 183 
Figura 159: Obra By Means of a Sudden Intuitive Realization ..................................... 183 
Figura 160: Obra By Means of a Sudden Intuitive Realization ..................................... 183 
Figura 161: Obra By Means of a Sudden Intuitive Realization ..................................... 183 
Figura 162: Obra Deleite ............................................................................................... 184 
Figura 163: Obra Deleite ............................................................................................... 185 
Figura 164: Obra Deleite ............................................................................................... 185 
Figura 165: Obra Deleite ............................................................................................... 185 
Figura 166: Obra Deleite ............................................................................................... 185 
Figura 167: Obra Narcissus Garden Inhotim ................................................................ 187 
Figura 168: Obra Narcissus Garden Inhotim ................................................................ 187 
Figura 169: Obra Narcissus Garden Inhotim ................................................................ 188 
Figura 170: Obra Narcissus Garden Inhotim ................................................................ 189 
Figura 171: Obra Narcissus Garden Inhotim ................................................................ 189 
Figura 172: Obra Narcissus Garden Inhotim ................................................................ 190 
Figura 173: Obra Gui Tuo Bei ....................................................................................... 191 
Figura 174: Obra Gui Tuo Bei ....................................................................................... 192 
Figura 175: Obra Gui Tuo Bei ....................................................................................... 192 
Figura 176: Obra Gui Tuo Bei ....................................................................................... 193 
Figura 177: Mapa do Instituto Inhotim.......................................................................... 196 
Figura 178: Galeria Adriana Varejão ............................................................................ 198 
Figura 179: Obras da Galeria Adriana Varejão ............................................................. 199 
Figura 180: Obras da Galeria Adriana Varejão ............................................................. 199 
Figura 181: Obras da Galeria Adriana Varejão ............................................................. 199 
Figura 182: Obras da Galeria Adriana Varejão ............................................................. 199 
Figura 183: Obras da Galeria Adriana Varejão ............................................................. 199 
Figura 184: Obras da Galeria Adriana Varejão ............................................................. 199 
Figura 185: Obras da Galeria Adriana Varejão ............................................................. 199 
Figura 186: Obra Ahora Juguemos a Desaparecer  ...................................................... 200 
Figura 187: Obra Ahora Juguemos a Desaparecer ....................................................... 200 
Figura 188: Obra Ahora Juguemos a Desaparecer  ...................................................... 201 
Figura 189: Obra Ahora Juguemos a Desaparecer  ...................................................... 202 
Figura 190: Obra Ahora Juguemos a Desaparecer  ...................................................... 202 
Figura 191: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 203 
Figura 192: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 203 
Figura 193: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 203 
Figura 194: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 203 
Figura 195: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 204 
Figura 196: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 204 
Figura 197: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 205 



Figura 198: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 205 
Figura 199: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 205 
Figura 200: Galeria Claudia Andujar ............................................................................ 205 
Figura 201: Galeria Miguel Rio Branco ........................................................................ 206 
Figura 202: Galeria Miguel Rio Branco ........................................................................ 207 
Figura 203: Galeria Miguel Rio Branco ........................................................................ 207 
Figura 204: Galeria Miguel Rio Branco ........................................................................ 208 
Figura 205: Obra-mural Abre a Porta ............................................................................ 209 
Figura 206: Obra-mural Abre a Porta ............................................................................ 209 
Figura 207: Confecção da Obra-mural Abre a Porta ..................................................... 210 
Figura 208: Obra Continente-Nuvem ............................................................................ 212 
Figura 209: Obra Continente-Nuvem ............................................................................ 213 
Figura 210: Galeria Rivane Neuenschwander ............................................................... 213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 
 

 
 
 
Tabela 1: Linha do Tempo ............................................................................................. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 16 

2 INSTITUTO INHOTIM: ESTUDO DE CASO ........................................................ 33 

2.1  HISTÓRICO ............................................................................................................. 34 

2.2  ETIMOLOGIA E LOCALIZAÇÃO ........................................................................ 40 

2.3  CARACTERÍSTICAS .............................................................................................. 42 

2.4  MEIO AMBIENTE: CONCEITOS .......................................................................... 47 

2.4.1  Meio Ambiente Natural....................................................................................... 48 

2.4.2  Meio Ambiente Artificial .................................................................................... 48 

2.4.3  Meio Ambiente Cultural ..................................................................................... 49 

2.5  MEIO AMBIENTE NO INSTITUTO INHOTIM ................................................... 50 

2.6  PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA ....................................... 60 

2.6.1 Reflexões sobre o desenvolvimento sustentável ................................................. 61 

2.6.2 Acordo do Instituto Inhotim – PNUD ................................................................. 63 

2.7  EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL .................................................................... 65 

2.8  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO INSTITUTO ........................................... 69 

2.9  O INHOTIM EM SÃO PAULO ............................................................................... 72 

2.10 ENTREVISTAS REALIZADAS: CONSIDERAÇÕES........................................75 

3 ARTE CONTEMPORÂNEA: CONCEITOS E REFLEXÕES ................................ 78 

3.1 ESTUDO DE CONCEITOS SOBRE ARTE CONTEMPORÂNEA........................ 82 

3.2 REFLEXÕES SOBRE O MUSEU ATUAL.... ....................................................... 105 

3.3 CONCEPÇÕES SOBRE A FRUIÇÃO ESTÉTICA  .............................................. 111 

4 ARTE CONTEMPORÂNEA NO INSTITUTO INHOTIM: ARTISTAS E SUAS 

OBRAS .......................................................................................................................... 125 

4.1 ADRIANA VAREJÃO............................................................................................ 127 

4.2 ALMÍCAR DE CASTRO ........................................................................................ 130 

4.3 CHRIS BURDEN .................................................................................................... 136 

4.4 CILDO MEIRELES ................................................................................................ 142 

4.5 CRISTINA IGLESIAS ............................................................................................ 146 

4.6 DAN GRAHAM ...................................................................................................... 150 

4.7 DOUG AITKEN ...................................................................................................... 155 

4.8 ELISA BRACHER .................................................................................................. 158 



4.9 GIUSEPPE PENONE .............................................................................................. 162 

4.10 HÉLIO OITICICA ................................................................................................. 166 

4.11 JARBAS LOPES ................................................................................................... 172 

4.12 MATTHEW BARNEY ......................................................................................... 176 

4.13 OLAFUR ELIASSON ........................................................................................... 180 

4.14 TUNGA ................................................................................................................. 184 

4.15 YAYOI KUSAMA ................................................................................................ 186 

4.16 ZHANG HUAN ..................................................................................................... 191 

5  AS GALERIAS DE ARTE DO INHOTIM ........................................................... 195 

5.1  GALERIA ADRIANA VAREJÃO ........................................................................ 197 

5.2  GALERIA CARLOS GARAICOA ........................................................................ 200 

5.3 GALERIA CLAUDIA  ANDUJAR  ....................................................................... 202 

5.4 GALERIA MIGUEL RIO BRANCO...................................................................... 206 

5.5 GALERIA PRAÇA ................................................................................................. 208 

5.6  GALERIA RIVANE NEUENSCHWANDRE ....................................................... 211 

6  CONCLUSÃO .......................................................................................................... 215 

REFERÊNCIAS........................................................................................................... 219 

APÊNDICES ................................................................................................................ 230 

ANEXOS....................................................................................................................... 248 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1  INTRODUÇÃO 
 

 

Esta tese apresenta o tema “A Correlação Entre a Arte Contemporânea e o Meio 

Ambiente no Instituto Inhotim”. Foi desenvolvida tendo por questão central analisar obras de 

arte contemporânea do acervo do Instituto Inhotim, propondo uma análise inicial do Instituto, 

a partir de um estudo de caso, verificando, posteriormente, a correlação das obras de arte 

analisadas com o meio ambiente, buscando apresentar, na perspectiva da literatura existente 

sobre arte, alguns conceitos seminais sobre a arte contemporânea, assim como diferentes 

abordagens relacionadas à análise e fruição das obras de arte. 

É importante ressaltar que ao abordar o tema, em questão, duas são as linhas de 

pesquisa do Programa de Educação, Arte e História da Cultura, que apresentam uma maior 

correlação com a temática. São elas: Linguagens, tecnologias e Culturas e Artes na 

Contemporaneidade. 

O Instituto Inhotim, enquanto um objeto de estudo, configura-se numa abordagem 

bastante complexa e que oferece constantes desafios, pois o mesmo caracteriza-se como um 

fenômeno dinâmico e que, portanto, está em constante transformação. Novas galerias são 

inauguradas, novas obras de arte são expostas em seus jardins ou dentro das galerias, além de 

alterações no processo de gestão do Instituto, através de inusitadas parcerias e estratégias de 

posicionamento no mercado. O objeto de estudo dessa tese fica situado num recorte 

cronológico de três anos, 2015 a 2017, apresentando uma análise que encontra a sua geografia 

no interior do próprio Instituto, assim como no site do Inhotim, que pode ser caracterizado 

como espaço geográfico digital, onde a virtualidade da ambiência complementa a 

materialidade das obras do acervo do Inhotim.  

O Inhotim é identificado e registrado no Instituto Brasileiro de Museus- IBRAM, com 

o nome de Instituto Inhotim, porém sua natureza, quanto à função,  é entendida como museu, 

sendo citado em artigos acadêmicos e na mídia digital e impressa, da mesma forma.  E é 

identificado pelo público, de forma geral, como um museu. O próprio Inhotim se 

autodenomina das duas formas. Desta maneira, são indicadas, nesta tese, duas expressões para 

identificar o objeto de estudo em questão. São elas: a palavra “Museu” e a palavra “Instituto”.  

Enquanto uma institutição museológica, o Inhotim corresponde ao conceito de 

“museu’ proposto pelo IBRAM   (cf. site – referências). De acordo com a Lei nº 11.904, de 14 
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de janeiro de 2009, em seu Art. 1º, que instituiu o Estatuto de Museus e dá outras 

providências: 
Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins 
lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, 
para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e 
turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 
ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 
sociedade e de seu desenvolvimento (IBRAM, 2017, 
http://www.museus.gov.br/os-museus/o-que-e-museu/). 

 

Quanto ao conceito de meio ambiente apresentado nesta tese, ele pode ser entendido 

nas dimensões do acervo natural, composto por jardins e reserva florestal, e do acervo 

artificial, constituído pelo patrimônio físico-arquitetônico das galerias.  

Desta maneira, o meio ambiente em composição com as obras de arte, torna-se mais 

que um espaço expositivo, pois o mesmo poderá promover um diálogo com as obras de arte, 

influenciando tanto a formulação conceitual, quanto à materialidade da obra. Igualmente, o 

meio ambiente exerce influência significativa no formato de exposição, que pode 

proporcionar um envolvimento maior do espectador com a obra vista, fazendo-o adentrar a 

obra e relacionar-se com a mesma, atuando numa perspectiva ativa e complementar à obra, 

consolidando a proposta de uma análise que também se funda no diálogo obra- espectador.  

 Importante ressaltar que o Instituto Inhotim configura-se como um museu incomum, 

pela sua natureza singular, não só pela sua infraestrutura, mas pela proposta museológica 

rizomática, que marca um lugar em progresso, baseado no desafio de apresentar uma visitação 

aberta, muito distinta dos museus convencionais. É inovador, pois seu idealizador, Bernardo 

Paz, quando pensou em erigir uma instituição museológica num lugar distante de centros 

urbanos e em plena floresta, foi visto como excêntrico, porém esse projeto visionário tornou-

se real e destaca-se, atualmente, como um dos museus mais visitados do mundo, propondo um 

período de visitação que vai além do time convencional de duas a três horas. São dias de 

visitação e ainda assim não se dá conta de visitar o complexo inteiro. 

Nesse sentido, o Instituto Inhotim configura-se como um museu de arte 

contemporânea em meio a um parque ambiental onde a interação entre arte e natureza resulta 

num complexo museológico único e original, subvertendo a estrutura arquitetônica dos 

museus convencionais contemporâneos.  Podemos afirmar que diversas obras apresentadas no 

Instituto Inhotim estão atreladas a uma concepção onde o diálogo entre obra e meio ambiente 

não é acidental, mas planejado e desejado, tal qual o comportamento do observador, que 

interage com a obra.  
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O Instituto Inhotim  constituí-se como um complexo que abriga uma vasta área verde 

de 786 ha (hectare) ao todo, sendo que 300 ha são de reserva natural, que fazia parte de uma 

antiga fazenda. Inaugurado em 2006, o Museu hoje é conhecido internacionalmente pelo seu 

acervo de arte contemporânea. Nele há galerias de arte, um Instituto Cultural, um Jardim 

Botânico e obras de arte que são apresentadas tanto dentro das galerias quanto ao ar livre, em 

meio à natureza. No local são oferecidos passeios culturais, artísticos e educacionais. O 

Museu também conta com um setor educativo voltado para a educação através da reflexão 

sobre as obras de arte expostas e o meio ambiente, quanto à preservação do patrimônio 

ambiental e cultural.   

O Inhotim, a partir de dados corroborados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional- IPHAN (cf. referências), pode ser considerado como um Patrimônio 

Cultural, partindo da concepção documentada na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 

216 (cf. Anexo C), que ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, 

de 30 de novembro de 1937, substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico, por 

Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a 

definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. Nessa 

redefinição promovida pela Constituição, estão as formas de expressão; os modos de criar, 

fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público e as 

comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro. 

O Instituto Inhotim é uma entidade considerada privada, porém sem fins lucrativos, 

que também recebe recursos do governo, através de convênios, de empresas do setor privado, 

de parcerias que se consolidam a partir da realização de projetos participativos e dos próprios 

visitantes e apreciadores do seu acervo. Conforme a autora Patrícia Mariuzzo (2009): 
 
Atualmente, a maior parte dos recursos advém do patrimônio pessoal do 
empresário, mas há também investimentos de empresas. Isso se tornou 
possível depois que o Inhotim se tornou uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) e pode passar a apresentar projetos às 
leis de incentivo à cultura, tanto estaduais como federais (MARIUZZO, 
2009, p.60). 

 

O Inhotim apresenta um importante acervo botânico, que tem uma das maiores 

coleções de palmeiras da América do Sul. Desta forma, trata-se de um espaço dinâmico e que 
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está em constante renovação, recebendo periodicamente novas obras e apresentando 

exposições fixas e itinerantes. São mais de 450 obras de artistas brasileiros e estrangeiros. As 

galerias estão tanto entre trilhas na mata, quanto em meio aos vastos jardins e lagos.  

 O Instituto Inhotim pode ser compreendido como fonte e objeto de análise quando nos 

dedicamos ao estudo de sua história, da produção de suas narrativas e da trajetória de seu 

espaço físico-arquitetônico. Ao longo desta pesquisa, pretendeu-se estudar essas e outras 

possibilidades de relações entre as obras de arte expostas e o meio ambiente. E dentro deste 

universo da cultura que se consolida no processo de construção do conhecimento histórico, 

pretende-se compreender o museu como um “corpo” construído a partir da sua  história, como 

um espaço cultural de expressão da arte e representação de registros da memória. 

 O Inhotim, enquanto uma instituição museológica, tem sua identidade marcada pelo 

local em que está inserido. A reserva florestal que se encontra em um local destinado 

anteriormente à mineração se transforma num espaço expositivo de arte, onde a obra de arte 

não tem outra função que não aquela de ser obra de arte. Seu conteúdo expressivo e seu 

significado estético florescem nesse espaço fecundo de sentidos e percepções diversas, 

permitindo a formação de um conceito de arte e do que ela representa a partir daquele lócus  

de experiência museológica. Conforme o Inhotim (2017), que se autodenomina como: 

 
[...] um complexo museológico com sede em um campus de 97 ha, pontuado 
por uma série de pavilhões que abrigam obras de arte e por esculturas ao ar 
livre. O surgimento do Inhotim no cenário das instituições culturais 
brasileiras tem, desde o início, a missão de criar um acervo artístico e de 
definir estratégias museológicas que possibilitem o acesso da comunidade 
aos bens culturais. Nesse sentido, trata-se de aproximar o público de um 
relevante conjunto de obras, produzidas por artistas de diferentes partes do 
mundo, refletindo de forma atual sobre as questões da contemporaneidade. 
Hoje, Inhotim é a única instituição brasileira que exibe continuamente um 
acervo de excelência internacional de arte contemporânea. Graças a uma 
série de contextos específicos, Inhotim oferece um novo modelo distante 
daquele dos museus urbanos. A experiência do Inhotim está em grande parte 
associada ao desenvolvimento de uma relação espacial entre arte e paisagem, 
que possibilita aos artistas criarem e exibirem suas obras em condições 
únicas. O espectador é convidado a percorrer jardins, paisagens de florestas e 
ambientes rurais, perdendo-se entre lagos, trilhas, montanhas e vales, 
estabelecendo uma vivência ativa do espaço. (In: INSTITUTO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA E JARDIM BOTÂNICO - INHOTIM. Disponível 
em: <http://www.inhotim.org.br/index.php/p/v/172>. Acesso em: 16 set. 
2017). 

 

 Seus espectadores, por sua vez, são leitores de expressões significativas e reveladoras. 

Estes são espectadores de obras de arte que podem ser plásticas, sonoras, audiovisuais, entre 
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outras, que buscam na representação da matéria, profundidade e ilusão de espaço, 

correspondendo a um plano de representação museológica que é fator resultante das técnicas 

da curadoria, da expressão estética dos artistas e do próprio espectador que, no Instituto 

Inhotim, “empresta” o seu corpo ao corpo do Museu e se transforma de espectador em agente. 

Nesse processo, o observador pode percorrer o Museu em diferentes trajetórias, pois não há 

uma forma rígida de visitação. Sem um processo de indução ou uma hierarquia de percurso 

prevista, o Museu Inhotim vai se construindo e se desdobrando perante o olhar do público.  

Conforme Lara (In: SERAPIÃO, 2015, p. 70), as galerias e as obras foram organizadas de 

modo que o visitante possa percorrê-las “em qualquer ordem, sem indução ou hierarquia de 

percurso”. 

 O meio ambiente natural, no Inhotim, é mais que um espaço expositivo para as obras 

ou coadjuvante nas narrativas artísticas propostas. Trata-se de um interlocutor capaz de alterar 

trajetórias e construir diálogos. Cria, com a obra de arte, uma relação sinérgica, de tal forma 

que a atmosfera local responde a uma proposta de interação, tecida a partir de relações 

visuais, sonoras  e sensíveis, convidando o espectador a um mergulho nesse ambiente rico em 

possibilidades estéticas. Desta forma, a abordagem que o espectador terá com a obra de arte é 

influenciada pelo meio ambiente natural, constituído pela paisagem e, quanto ao meio 

ambiente artificial, composto pelas estruturas arquitetônicas do parque. 

 O Problema da Pesquisa proposto por esta tese fundamenta-se numa questão central: 

Qual a correlação das obras de arte contemporânea com o meio ambiente no Instituto 

Inhotim? Desta forma, esta tese se baseia em pesquisar como determinadas obras de arte 

contemporânea expostas no Instituto Inhotim podem ser compreendidas e analisadas, a partir 

da sua integração ao meio ambiente,  dentro da perspectiva de um diálogo entre as obras e o 

meio ambiente natural, verificando também algumas possibilidades de integração do meio 

ambiente, natural ou artificial, com as galerias, em especial, com o conteúdo artístico 

apresentado no interior das mesmas. 

 São enfatizadas as obras expostas nas áreas externas e que possibilitam um maior 

diálogo com o meio ambiente natural, porém existem estruturas arquitetônicas e obras dentro 

das galerias de arte do Inhotim que também apresentam potencial para uma análise fundada 

no diálogo obra- meio ambiente e, neste caso, pode-se considerar o meio ambiente artificial 

como um possível interlocutor.  A  partir dessa questão central, outras questões são propostas, 

tais como: 
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 O que é o Instituto Inhotim? 

 Que obras o Inhotim apresenta? 

 Quais são as obras contemporâneas apresentadas neste estudo?  

 Quais os artistas que criaram tais obras e como essas mesmas obras se inserem em 

suas trajetórias criativas, em termos de um processo pessoal? 

 Como a arte contemporânea e o meio ambiente podem ser conceituados teoricamente? 

 De que maneira as obras de arte integram-se ao meio ambiente? 

 Que outras atividades, além da visitação ao Museu, são oferecidas no local? 

 Como será a experiência de realizar uma pesquisa de campo no Instituto Inhotim, 

desenvolvendo relatórios de observação e registros fotográficos das obras abordadas? 

 Quais dados serão coletados a partir das entrevistas realizadas com profissionais do 

Instituto Inhotim? 

 

Em função das questões propostas acima, são apresentadas, a seguir, três Proposições 

Qualitativas,  que  complementam e orientam o estudo desenvolvido, com vistas à elucidar o 

percurso da realização da pesquisa que fundamenta a presente tese. São elas: 

 

 Proposição A: O Instituto Inhotim apresenta, como possibilidade de estudo de caso 

para a presente pesquisa, diferentes perspectivas relacionadas ao seu acervo artístico, 

ao acervo botânico, à biodiversidade, à cultura local, à estrutura físico-arquitetônica, à 

educação ambiental e artística, proporcionando elementos que fundamentem este 

estudo. 

 

 Proposição B: No Instituto Inhotim, as obras de arte convivem e interagem com o 

ambiente natural, composto por uma reserva florestal e com o ambiente artificial, 

formado por estruturas arquitetônicas - galerias-, onde também há uma proposta 

contemporânea de diálogo entre a obra e o local onde está inserida. Essa relação é uma 

marca do Instituto, que cria um discurso em meio à natureza. Cada obra encena uma 

relação conceitual consigo própria e com seu entorno. São encontros e 

questionamentos culturais que o Instituto Inhotim apresenta. 
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 Proposição C: A experiência ambiental apresentada no Inhotim corresponde à 

experiência estética proposta nesta pesquisa, como fator fundamental para o fruir 

artístico, permitindo verificar uma sinergia entre obra e ambiente. 

 

Este estudo encontra a sua relevância, partindo do pressuposto de que o referido 

Museu apresenta uma estrutura multidisciplinar, que se consolida, frente à comunidade 

acadêmica, como um agente propulsor de desenvolvimento cultural, atuando como objeto de 

estudo em diferentes áreas, a partir de ações artísticas e ambientais. Desta maneira, 

reconhecendo o grande potencial educativo da arte e do museu, o Instituto Inhotim configura-

se como um lócus de aprendizagem, que permite experiências sensíveis e lúdicas relativas ao 

meio ambiente e às obras de arte, proporcionando uma compreensão dos conteúdos 

expressivos a partir de diferentes critérios que fundamentam as linguagens artísticas. A sua 

relevância também se consolida  no fato do Instituto Inhotim constituir a sede de um dos mais 

importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e ser considerado um dos maiores 

centros de arte ao ar livre do mundo, proporcionando aos seus visitantes possibilidades de um 

fruir as obras de arte expostas em meio ao ambiente natural. 

 Assim, um dos objetivos desta tese é apresentar uma análise que proporcione o 

conhecimento do Instituto Inhotim e sua história, a socialização desse espaço sociocultural e 

artístico, estimulando também a participação no que está atualmente acontecendo na 

sociedade, através de uma provocação consciente quanto ao fenômeno da arte em nossos dias.  

Quanto aos Objetivos Propostos, esta tese tem por Objetivo Geral desenvolver o 

estudo do tema apresentado, através da análise das obras de arte contemporânea,  selecionadas 

a partir do acervo do Instituto Inhotim, de forma a verificar a correlação das obras de arte com 

o meio ambiente no Inhotim. Tais obras podem ser compreendidas e analisadas, a partir da 

sua integração ao meio ambiente, dentro da perspectiva de um diálogo entre as obras de arte e 

o meio ambiente no Inhotim, preferencialmente, numa interlocução com o meio ambiente 

natural. Esse fato não exclue a possibilidade de se observar e analisar obras de arte que 

provoquem diálogos com estruturas arquitetônicas, como as galerias de arte, além das obras 

expostas em seu interior. Ou mesmo verificar como as galerias foram eregidas com base numa 

arquitetura que busca uma interlocução com a natureza e o acervo paisagístico do Instituto. 

 São Objetivos Específicos os que seguem: 

 Apresentar um estudo de caso sobre o Instituto Inhotim; 
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 Estudar os diferentes conceitos apresentados por alguns autores sobre a arte 

contemporânea, o museu na atualidade  e a fruição estética;  

 Analisar uma seleção de obras contemporâneas expostas no Instituto Inhotim, seus 

autores e o processo de criação de parte dessas obras, entre outros fatores; 

 Apresentar estudos relacionados ao meio ambiente no Instituto Inhotim, verificando 

como o meio ambiente favorece um diálogo com as obras de arte e seus visitantes; 

 Verificar possíveis diálogos entre as estruturas arquitetônicas das galerias, as obras de 

arte expostas em seu interior e o meio ambiente circundante; 

 Esclarecer algumas questões sobre as relações internas do Museu, quanto ao trabalho 

realizado com as obras de arte, através do desenvolvimento de entrevistas estruturadas. 

 

 A partir dessa proposta é que nasceu esta tese, fruto das minhas inquietações sobre a 

arte contemporânea e seus espaços de manifestação e expressão. Desta forma, a trajetória 

desta pesquisa caracteriza-se como dialógica e interdisciplinar, consolidando-se através da 

busca de novas narrativas poéticas presentes em museus e espaços públicos, assim como na 

busca de obras artísticas que provoquem não só impressões multissensoriais e estéticas, mas 

que afetem comportamentos, proporcionando reflexões que encontrem na arte uma dimensão 

ética, social e poética. 

 Quanto ao Referencial Teórico, os autores que foram apresentados neste estudo, 

permitiram a construção de um aporte teórico que deu sustentação ao desenvolvimento da 

pesquisa, tais como: Argan (2010 e 1995) em “Arte Moderna” e “Arte e Crítica da Arte”; 

Archer (2012) em “Arte Contemporânea: uma história concisa”; Bourdieu (2004 e 2001), 

quanto aos livros: “O poder simbólico” e “A economia das trocas simbólicas” e, em parceria 

com Darbel (2003), o estudo “O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público”; 

Coli (1995) em “O que é arte”; Crispolti (2004) em “Como estudar a arte contemporânea”;  

Heidegger (2014) em “A origem da obra de arte”; Lyotard (1998), em “A condição pós-

moderna”; Panofsky (1979), sobre o  “Significado das artes visuais”; Pareyson (1984), sobre 

“Os problemas da estética”; Taylor (2005) em “Art Today”; Thorton (2010) através das 

contribuições do estudo “Sete dias no mundo da arte”;  Merleau-Ponty (2004, 2000, 1999), 

quanto as contribuições da Fenomenologia da Percepção para a fruição estética, entre outros 

autores de relevância para este estudo. 

 A fundamentação teórica desta pesquisa é construída a partir da análise de vários 

autores, como alguns dos autores citados anteriormente, tais como Enrico Crispolti (2004), 
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através da obra Como estudar a arte contemporânea, quando tece comentários acerca da 

origem da expressão “contemporâneo”, que indagamos ao tratarmos da historiografia da arte 

contemporânea. 

 Conforme Crispolti (2004, p. 15), “[...] o termo ‘contemporâneo’ está normalmente 

associado à fenomenologia nova relativa há meados de 1960 e o ‘moderno’ relacionado ao 

que ocorreu na primeira metade do século XX”. Porém, essa divisão não parece se sustentar, 

porque o contemporâneo  diz respeito à complexidade evolutiva de todo um século e parece já 

extrapolar para o século XXI, de tal forma que indagamos até quando o período 

contemporâneo justificará as inovações verdadeiramente revolucionárias tanto na arte, como 

nas demais áreas. 

 Desta forma, pode-se afirmar que a arte contemporânea está intimamente ligada ao 

conceito de pós-modernidade que, para o autor Jean-François Lyotard (1998) em A condição 

pós-moderna, refere-se ao período do final do século XX, e corresponde às diversas 

expressões popularizadas, tais como “pós-modernismo”, “sociedade pós-industrial”, 

“sociedade da informação” ou “sociedade de consumo”, entre outras.  

 Em  Art Today, o autor Brandon Taylor (2005) aborda a questão central na definição 

da arte atual que é a dificuldade em caracterizar a identidade do objeto artístico, legitimado 

por um mercado de arte. A questão também demanda uma outra análise, esta de natureza 

quase filosófica,  que é conceituar o significado do trabalho de arte, no que se refere tanto ao 

processo de criação, quanto ao produto da arte enquanto obra a ser interpretada.          

 Outro autor, de grande relevância para este estudo, Martin Heidegger (2014), através 

do estudo da obra A origem da obra de arte, apresenta uma discussão bastante importante 

acerca da arte: seu sentido último. Deve-se, desta forma, desenvolver uma reflexão sobre a 

obra e a capacidade de fruição derivada da sua percepção, enquanto arte. 

 E é desta qualidade do ser que a arte se alimenta. Este vir a ser que solicita múltiplos 

significados atrelados ao contexto em que tal ente se mostra. Para tanto, Heidegger (2014) 

aponta para uma reflexão sobre a experiência profunda da obra de arte, a qual revela e 

esconde a verdade fundadora daquilo que é em essência, enquanto verdade artística e poética.  

 Para Coli (1995, p. 11) em O que é arte, sobre a hierarquia dos objetos na arte: “A 

arte instala-se em nosso mundo por meio do aparato cultural que envolve os objetos: o 

discurso, o local, as atitudes de admiração, etc. [...]”. Ainda complementa que esses 

instrumentos e a própria noção de arte são específicos de nossa cultura.  
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 A crítica,  portanto, tem o poder não só de atribuir o estatuto de arte a um dado objeto, 

mas de o classificar numa ordem de excelências, segundo critérios próprios. Existe uma 

determinada noção em nossa cultura, que designa a posição máxima de uma obra de arte 

nessa ordem: o conceito de obra-prima. 

 Para os autores Pierre Bourdieu e Alain Darbel (2003) em O amor pela arte: os 

museus de arte na Europa e seu público, a experiência estética ocorre a partir de diferentes 

percepções que se estabelecem dentro de um determinado contexto e a partir das relações que 

cada indivíduo é capaz de desenvolver em contato com a obra de arte. É de fato uma 

experiência subjetiva, porém pode seguir um conjunto de instrumentos para a apropriação 

estética. Tal observação nos sugere que existem graus de apreensão estética, através dos quais 

se dá a configuração da obra de arte no sentido de uma interpretação mais plena, sob os 

moldes de um sistema de disposições a priori não revelado ao espectador comum. 

 Segundo Bourdieu (2001), sobre a apreciação estética:   

A apreensão e a apreciação da obra dependem tanto da intenção do 
espectador que, por sua vez, é função das normas convencionais que regem a 
relação com a obra de arte em uma dada situação histórica e social, como 
uma aptidão do espectador em conformar-se a estas normas, vale dizer, de 
sua competência artística (BOURDIEU, 2001, p. 271). 
 

 A interpretação das obras de arte, especialmente àquelas classificadas como arte 

contemporânea, implica em diferentes possibilidades de fruição estética, que estão atreladas a 

aspectos como: contextos diversos segundo os artistas que as produziram, o espaço em que as 

obras são expostas e o grupo de observadores que encontram nessas obras significados, 

caracterizando seu valor na fronteira do juízo universal e do particular, subjetivo. 

 Já conforme o autor Luigi Pareyson (1984), em Os problemas da estética, sobre o 

valor da obra de arte e o juízo universal: 

[...] a avaliação da obra de arte é misterioso oráculo do gosto ou é juízo 
universal? Há quem afirme que, faltando um critério absoluto para julgar, é 
impossível uma avaliação universal da obra de arte, de modo que não resta 
senão confiar-se à sensibilidade pessoal e ao gosto histórico. Deste modo, 
temos juízos múltiplos e diversos, mutáveis de pessoa e de época para época, 
privados de toda  e qualquer autoridade que não seja a maior difusão ou a 
adesão a um gosto dominante, incapaz de universalizar-se, a não ser 
mediante a ilegítima absolutização de um gesto particular (PAREYSON, 
1984, p. 177). 
 

  Ainda segundo Luigi Pareyson (1984), o valor universal da obra de arte é atribuído 

segundo referências estéticas arbitrariamente definidas, de forma que a identificação estética 

de uma obra de arte se caracteriza pela formulação de uma valoração que se distingui entre a 
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poética e a crítica. Na poética temos a experiência de inspiração que conduz à produção da 

obra de arte enquanto um bem estético; na crítica encontramos as referências de um juízo de 

valor instituído num determinado contexto, num campo social e numa dada época histórica. 

 O código de normas e preceitos a que Pareyson (1984) faz referência, consiste num 

patrimônio cognoscitivo que permite a interpretação da obra de arte, transcendendo ao seu 

sentido fenomenal, ligado às experiências cotidianas. 

 Esse dilema sobre a leitura da obra de arte deve ser motivo de reflexão, pois ao 

pensarmos numa pedagogia aplicada à arte que proponha o trabalho com obras de arte, de 

leitura e releitura, precisamos ter em mente quais são as implicações pedagógicas e culturais 

que pré-existem a essa opção e que vão influenciar em como tratamos e como “ensinamos” os 

nossos alunos a  lidar com o objeto de arte. 

 Desta forma a obra de arte solicita uma fruição que a contextualize historicamente, 

pois seu significado está atrelado à cultura e suas manifestações, assim como também 

depende de um aprendizado estético. A interpretação de obras de arte também está 

contextualizada nas relações simbólicas estabelecidas segundo a posição do observador na 

esfera social, o que determina valores que transcendem a obra em si, constituindo a 

capacidade de apreciar a arte, uma condição de classe? 

 Se a capacidade de interpretar a obra de arte, assim como admirá-la num suposto 

“amor pela arte”, são competências normalmente identificadas com o aprendizado cultural e, 

portanto, resultantes de um habitus cultivado, tanto a arte quanto o espectador estão sujeitos 

às regras de um mercado de arte que determinará as condições de abordagem para um bem 

cultural, tal qual a obra de arte, enquanto um capital cultural.  

 Numa abordagem semelhante, a historiadora da arte e marchand Thornton (2010), 

analisa o mercado de arte internacional apresentando na obra Sete dias no mundo da arte 

uma análise da atual condição das obras de arte contemporânea como fator diretamente 

dependente dos ditames de um mercado que se estrutura configurado sob o poder de 

curadores, galeristas, marchands, artistas, colecionadores, leiloeiros e o grande público. 

Comenta que o “mercado de arte” é diferente do mundo da arte, sendo este último mais 

amplo, pois refere-se não só às pessoas que vendem e compram arte, mas aos demais agentes 

que não estão diariamente envolvidos com tal atividade comercial. “É uma ‘economia 

simbólica’, na qual as pessoas permutam ideias, e o valor cultural é mais debatido do que 

determinado pela pura riqueza” (THORNTON, 2010, p. 14). 
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 A partir dos autores citados, podemos entender a proposta da atual tese que se embasa 

também na questão da manifestação artística numa dimensão de questionamento dos valores 

formais da arte, filiados a uma estética contemplativa e à ordem das instituições sacralizadas, 

tal qual o “espaço” do museu e a posição de uma crítica de arte. Há um mercado de arte que 

institui o que é estabelecido como arte ou não, ignorando, por vezes, a arte que relaciona-se 

com a linguagem e o cotidiano da cultura brasileira, quando focalizamos o Instituto Inhotim 

como objeto de estudo. 

 A partir de uma proposta contemporânea baseada em “descolonizar” o pensamento 

construído em função de processos de categorização e racionalização da arte e sua estética nos 

permite, num processo de “práxis”, rever relações paradigmáticas com a arte e sua produção 

atual, permitindo uma abertura para os diferentes objetos culturais enquanto experiências 

possíveis dentro do contexto artístico do Museu Inhotim. 

 Desta forma, pode-se afirmar que a Metodologia de Pesquisa empregada na atual tese 

fundamenta-se a partir da estruturação de um referencial teórico e na realização de um estudo 

de caso, analogamente ao desenvolvimento das pesquisas de campo, como métodos empírico-

analíticos. Como uma primeira etapa na realização do estudo de caso proposto, foi 

desenvolvida uma pesquisa de campo no Inhotim, no primeiro semestre de 2015, que 

proporcionou o registro de aproximadamente 500 fotos do local, as quais fundamentam parte 

das imagens apresentadas nesta tese. Num segundo momento, a pesquisa de campo foi 

novamente realizada através de uma nova visita ao local na primeira metade de 2017, 

buscando novamente capturar imagens tanto das obras de arte contemporânea, quanto de 

imagens que permitissem revelar algumas das importantes características do Instituto Inhotim, 

proporcionando a produção de um acervo complementar de fotos de , aproximadamente, mais 

500 fotos. Nessa segunda pesquisa de campo, realizada em 2017, foi aplicada uma coleta de 

dados a partir do desenvolvimento de um conjunto de entrevistas estruturadas com integrantes 

do Museu. Complementando a análise, foram elaborados relatórios de observação das obras 

de arte, efetuando um estudo fundado numa tríade epistemológica baseada na correlação de 

três fatores: o acervo de arte contemporânea, o meio ambiente natural e a análise das obras 

elencadas.  Para a construção dos conceitos apresentados nesta tese, foram realizadas 

pesquisas na literatura disponível e em sites, buscando analisar diversas perspectivas sobre o 

tema apontado. 

Baseada na pesquisa qualitativa,  a metodologia de pesquisa adotada apresenta quatro 

delineamentos: a pesquisa bibliográfica, o estudo de caso, a pesquisa de campo e a avaliação 



28 

 

qualitativa. A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada, neste estudo, por um espectro de 

métodos e técnicas, adaptados ao objeto de estudo caracterizado como o Instituto Inhotim.  

Ressalta-se, assim, que o método deve se adequar ao objeto de estudo. De forma 

complementar, Mayring (2002) afirma que na pesquisa qualitativa, o pesquisador inicia o 

trabalho de campo com pressuposições sobre o problema da pesquisa, originadas do 

paradigma teórico que orienta o estudo. Tais pressuposições guiam a coleta inicial de 

informações obtidas por observações, anotadas no caderno de campo e/ou gravadas. Após a 

primeira ida a campo, o pesquisador faz as análises dos dados obtidos, reelabora o roteiro da 

pesquisa para retornar ao campo. Dessa forma, as pressuposições iniciais do pesquisador ou 

até mesmo o problema da pesquisa são passíveis de alterações no decorrer do processo de 

investigação, seguindo, portanto, os caminhos da abordagem interpretativa. 

Para Lakatos e Marconi (2004): 
[...] a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 
compreensão detalhada dos significados e características situacionais 
apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas de 
características e comportamentos (LAKATOS; MARCONI, 2004, p. 271). 
 

Neste estudo foram aplicados múltiplos métodos, partindo inicialmente de pesquisas 

bibliográficas, quando foram citados autores de livros e artigos que deram suporte para o 

desenvolvimento da tese proposta, constituindo um aporte teórico para o tema, a partir dos 

argumentos apresentados, que se constituem na compreensão do contexto, concepção do 

problema da pesquisa, dimensionamento das ações e análise das proposições qualitativas 

propostas. Posteriormente, foram utilizadas novas metodologias que proporcionassem análises 

qualitativas e interpretativas do Instituto Inhotim, tais como pesquisas de campo, com coleta 

de dados, realização de um estudo de caso, entre outras explicitadas a seguir. 

  

 Descrição do Método: 

  

Inicialmente, houve a realização de uma pesquisa com base bibliográfica, para 

identificar conceitos referentes aos principais autores da área. Para a construção dos conceitos 

apresentados, foram realizadas pesquisas em livros e sites da área, buscando analisar diversas 

perspectivas sobre o tema apontado.  

De acordo com Cervo e Bervian (1983, p. 60), “A pesquisa bibliográfica procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 

dissertações e teses”. 
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 Já conforme as autoras Lakatos e Marconi (2004), o método teórico-bibliográfico 

proporciona:  
Uma pesquisa realizada com base em concepções teóricas cujas fontes 
podem ser: livros científicos e técnicos, artigos de revistas científicas 
(periódicos), material bibliográfico publicado em meios eletrônicos, em  
sites,  anais  de   encontros científicos, dissertações, teses, etc.  (LAKATOS; 
MARCONI, 2004, p. 64). 
 

 Desta maneira, afirma-se que a metodologia empregada nesta pesquisa foi a 

qualitativa, partindo inicialmente, de um estudo exploratório com base no método 

bibliográfico, através de um levantamento da literatura existente sobre a arte contemporânea. 

Posteriormente, deu-se a realização de um estudo de caso a partir do Instituto Inhotim, sua 

história, o local onde está inserido o Museu, as atividades oferecidas pelo Museu, o contexto 

artístico e algumas obras de maior relevância para esta pesquisa.   

Quanto ao estudo de caso, Yin (2001, p. 63) aponta que: “A aplicação de um estudo de 

caso como método empírico-analítico determina a capacidade de documentar os dados de um 

certo fenômeno, reconhecendo a natureza do problema”.  

Ainda Yin (2001) complementa, afirmando que: 

O estudo de caso é apenas uma das maneiras de se fazer pesquisa em 
ciências sociais, representando a estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, assim como quando  o  pesquisador  
tem pouco controle sobre os   eventos e quando o foco de análise encontra-se  
sobre eventos atuais (YIN, 2001, p. 45). 
 

A pesquisa de campo, realizada na primeira metade de 2017, buscou novamente 

capturar imagens tanto das obras de arte quanto das galerias, que permitissem revelar algumas 

das importantes características do Instituto Inhotim, proporcionando a produção de um acervo 

adicional de fotos. Nessa segunda pesquisa de campo, realizada em 2017, foi aplicada uma 

coleta de dados a partir do desenvolvimento de um conjunto de entrevistas estruturadas com 

integrantes da curadoria do Museu entre outros profissionais (cf. Apêndices A, B e C), 

proporcionando a redação de informações obtidas a partir das perspectivas das profissionais 

entrevistadas.  

O projeto da tese foi submetido ao Instituto Inhotim através de extensa documentação 

apresentada no início de 2017, permitindo a obtenção da aprovação integral da pesquisa (cf. 

Anexo E – Parecer da Comissão de Ética do Instituto Inhotim), autorizando a realização das 

entrevistas previstas com três profissionais do Instituto (cf. Anexo F- Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinados pelas entrevistadas do Instituto Inhotim), assim 

como o livre acesso da pesquisadora desta tese ao Museu, durante o período da realização das 
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pesquisas de campo, a utilização de um crachá de pesquisa, a gratuidade de entrada e 

transporte e, principalmente, a orientação de Debora Gomes, Assistente de Curadoria, que 

auxiliou no processo de realização das entrevistas. 

 Quanto à proposta da pesquisa de campo, o autor Gil (2002) reflete apontando que as 

pesquisas de campo permitem extrapolar os limites teóricos de uma fonte escrita, 

proporcionando a oportunidade da coleta de dados,  através de observações presenciais ou por 

meios de comunicação virtual, consistindo num  método de levantamento de dados e pesquisa 

para obtenção de informações, com base no questionamento de uma práxis, quando será 

identificada uma percepção mais ampla do pesquisador sobre o assunto abordado. 

 

 Esquematização da Metodologia:  

Metodologia

8

Abordagem: Qualitativa.

Tipo de Pesquisa: Triangulação baseada em Pesquisa de Campo, 
Coleta de dados e Estudo de Caso 

Métodos de Pesquisa: Levantamento de dados através de  pesquisa  
(bibliog. e de campo) em diferentes fontes e observação estruturada.

Amostra: dados obtidos de 2015 a 2017.

Técnica de tratamento e avaliação da pesquisa: 
Análise interpretativa e qualitativa dos dados. 

Proposição: Qual a correlação entre a arte contemporânea e
o meio ambiente no Instituto Inhotim?

 
Figura 1: Esquema da Metodologia. 
Fonte: Elaboração da autora do presente estudo. 

 

Pode-se afirmar que, a partir da variedade de elementos pesquisados e métodos de 

pesquisa aplicados, verifica-se na presente tese o exercício da Técnica da Triangulação, 

proposta por Lakatos e Marconi (2004, p. 283), consistindo “[...] na combinação de 

metodologias diversas no estudo de um fenômeno [...]. Quando há um tríplice enfoque no 

estudo de um fenômeno social, descrito, explicado e compreendido [...]”. Os dados obtidos na 

atual tese foram construídos com base em uma pesquisa fundada numa tríplice metodológica 

composta pelos seguintes aspectos:  
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a. Pesquisa de campo com observação participante; 

b. Estudo de caso; 

c. Coleta de dados com entrevista estruturada. 

Quanto à Estrutura dos Capítulos, esta tese está dividida em seis seções, as quais 

apresentam os elementos textuais como seguem:  

 

 Capítulo 1 -  Introdução 

  

 Neste capítulo é desenvolvida uma apresentação para o tema abordado e também são 

apresentados os seguintes tópicos: Fundamentação teórica; Problema e Proposições 

Qualitativas da Pesquisa; Objetivos da Tese; Relevância do Estudo; Aspectos Metodológicos 

e a  Estrutura dos capítulos (seções). 

 

 Capítulo 2 -  Instituto Inhotim: estudo de caso. 

  

 Neste capítulo são apresentados alguns aspectos do Instituto Inhotim tais como: o 

histórico do Instituto, a etimologia do termo “Inhotim”, características do Museu, 

mapeamento geográfico da região, assim como também são apresentados os registros 

desenvolvidos através de algumas fotos capturadas do ambiente natural do Instituto, 

comentários sobre o meio ambiente, entre outros aspectos relevantes. 

 

 Capítulo 3 – Arte Contemporânea: conceitos e reflexões. 

  

 Neste capítulo são apresentados alguns conceitos sobre arte contemporânea, 

abordando também algumas reflexões sobre o museu atual e sobre a fruição de obras de arte 

em diferentes perspectivas, através de considerações teóricas desenvolvidas a partir dos 

conceitos apresentados, os quais foram arrolados com base em autores como Archer, Argan, 

Bourdieu, Crispolti, Eco, Merleau- Ponty, entre outros. 

 

 Capítulo 4 - Arte Contemporânea no Instituto Inhotim: artistas e suas obras. 

  

 Neste capítulo são apresentadas algumas obras de arte contemporânea do Instituto 

Inhotim, selecionadas tendo por escopo estabelecer uma correlação entre o conteúdo 
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expressivo das obras e o meio ambiente natural.  O capítulo é redigido através de comentários 

relativos à análise das obras, seguidos de uma série de fotos, as quais foram selecionadas com 

base nos registros fotográficos realizados nas pesquisas de campo desenvolvidas.  

 

 Capítulo 5 – As Galerias de Arte do Inhotim.  

 

Neste capítulo são apresentadas algumas das galerias de arte situadas dentro do 

Instituto Inhotim, a partir da estrutura físico-arquitetônica e  da análise de algumas obras 

expostas no interior das mesmas. 

 

 Capítulo 6 – Conclusão 

 

 Nesta seção são apresentadas as considerações finais e as conclusões desenvolvidas a 

partir da pesquisa realizada. 
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2 INSTITUTO INHOTIM: ESTUDO DE CASO 

  

 Neste capítulo é apresentado um estudo de caso do Instituto Inhotim, que foi 

desenvolvido ao longo de três anos: 2015 a 2017. O aporte de pesquisa que dá sustentação a 

essa seção consiste na produção de um texto, baseado em registros e fotos obtidos a partir da 

pesquisa de campo e demais pesquisas realizadas no campo digital e bibliográfico. O capítulo 

é apresentado dividido em dez seções secundárias que abrangem diferentes aspectos do objeto 

de estudo desta tese, o Inhotim, no sentido do seu acervo artístico e paisagístico, com ênfase 

na sua dimensão museológica, constituída a partir das obras de arte contemporânea, que são a 

cerne desse estudo. 

É importante ressaltar que as figuras apresentadas neste capítulo apontam para dois 

momentos nos quais foram registradas as fotos. São eles: julho de 2015 e julho de 2017. O 

objetivo dessa diferenciação ao apontar a data em cada figura neste capítulo, em específico, 

foi o de situar a imagem no período em que foi capturada, a fim de constatar o momento da 

paisagem na situação do registro fotográfico e geográfico, atraibuindo-lhe um caráter 

temporal. 

No Instituto Inhotim, a arte contemporânea tem o meio ambiente como um 

interlocutor e as estruturas arquitetônicas- galerias e pavilhões- compõem o cenário, 

apresentando espaços expositivos em seu interior. A visitação ocorre através das alamedas, 

jardins  e pavilhões, configurados como galerias de arte. Tal estrutura museológica subverte o 

sistema de visitação convencional e, numa trajetória não linear, convida seus interlocutores a 

observarem as obras em meio ao ambiente natural e também expostas em galerias, como 

segue na figura 2. 

 
Figura 2: Lago nos jardins do Inhotim e, ao fundo, a Galeria da Mata. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 



34 

 

 Ao fragmentar a visitação em diferentes galerias, em espaços geográficos distintos, 

com efeitos de luz natural e bruma, o Museu propõe uma leitura multifacetada. Desta forma, 

apresentam-se a seguir, registros da história do local, da etimologia do termo “Inhotim”, da 

geografia da região, entre outros dados de suma importância para a compreensão do local e da 

dimensão museológica do Instituto. 

Em sua entrada, vide figura 3, já se pode observar a bela vegetação que se apresenta 

em meio a jardins e alamedas. 

 
Figura 3: Entrada do Instituto Inhotim. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2015). 
 

2.1  HISTÓRICO 

 
 Os Bandeirantes foram os primeiros a chegarem na região de Brumadinho, que foi 

chamada, no século XVII, de Brumado Velho, conforme o autor Serapião (2015).  Na época 

havia na região um pequeno povoado.  Bernardo de Mello Paz (Minas Gerais, 1949-), o 

idealizador do Inhotim, veio três séculos depois, nos anos 80, quando comprou uma 

quantidade de terras nas proximidades da área urbana de Brumadinho, a 60 Km de Belo 

Horizonte. Ali passava os finais de semana, adquirindo, posteriormente, uma extensão maior 

de terras, já com o objetivo de criar o Museu. 

  O  Instituto Inhotim localiza-se no município de Brumadinho-MG e foi criado em 

2002, conforme o Guia Brasileiro de Museus- Região Sudeste, p. 195 (cf. Referências), que 

pertence ao IBRAM- Instituto Brasileiro de Museus.  

Esse espaço cultural apresenta uma área de 20.000 km² e foi construído ao longo dos 

últimos dez anos em uma fazenda que foi adquirida na década de 1980. O Instituto Inhotim 

começou a ser idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz a partir de meados 

da década de 1980. A propriedade privada se transformou com o tempo, tornando-se um lugar 

diferenciado, com um dos mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo e uma 

coleção botânica que reúne espécies raras e de todos os continentes. Os acervos são 
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mobilizados para o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para públicos de faixas 

etárias distintas. Com auxílio de artistas de arte contemporânea e paisagistas, Bernardo Paz 

projetou um espaço extenso com jardins que dialogam com as obras de arte, com a natureza e 

com a arquitetura das galerias, transformando-se num local que apresenta um dos mais 

relevantes acervos de arte contemporânea do mundo e uma coleção botânica que reúne 

espécies raras e de diferentes continentes.  

 O Museu foi sendo construído para abrigar a coleção de arte de Bernardo Paz, vide 

figura 4, presidente do Conselho de Administração do Instituto Inhotim, empresário da área 

de mineração e siderurgia, e que há 20 anos começou a se desfazer de sua valiosa coleção de 

arte modernista brasileira, que incluía trabalhos de Candido Portinari (1903-1962), Alberto da 

Veiga Guignard (1896- 1962) e Di Cavalcanti (1897- 1976), para formar o acervo de arte 

contemporânea que agora está no Instituto Inhotim (cf. Anexo A).  

 
Figura 4: Bernardo de Mello Paz. 

Fonte: Disponível em: <http://www.metalica.com.br/instituto-inhotim-arte-paisagismo-arquitetura 
-e-inclusao-social-a-ceu-aberto> Acesso em: 10 out. 2014. 

 
 No início dos anos 80, já chefiando o bem-sucedido grupo de mineração Itaminas, 

Bernardo Paz foi um dos primeiros empresários brasileiros a viajar para a China, 

conquistando um contrato para construir usinas siderúrgicas (cf. link 

http://www.metalica.com.br/instituto-inhotim-arte-paisagismo-arquitetura-e-inclusao-social-a-

ceu-aberto). Mais tarde, quando a demanda chinesa de matérias-primas explodiu, Bernardo 

Paz decidiu fechar as usinas e concentrar-se em exportar minério de ferro, colhendo enormes 

lucros. 

Bernardo Paz começou também a colecionar obras de arte. Em 2002, a coleção já 

estava transbordando de sua casa, e ele percebeu que precisava de uma abordagem mais 

disciplinada e coerente. Convidou um especialista em arte, o nova-iorquino Allan 

Schwartzman, para uma visita. Ele conta (cf. Anexo A): "Bernardo me levou para conhecer a 
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fazenda, sempre dizendo: 'Aqui nós precisamos disso', 'Ali nós precisamos daquilo' [...] O 

entusiasmo dele era tamanho que comecei a ver um grande potencial". Desta forma, 

Schwartzman aconselhou Bernardo Paz a encomendar peças específicas para cada local, e 

adquirir obras que combinassem com aquele “entorno remoto e verdejante”. Quando surgiram 

as notícias no exterior sobre esse refúgio brasileiro repleto de obras de arte, especialistas de 

museus de todo o mundo começaram a chegar para reuniões privadas. Ele abriu o local para o 

público em 2006 e rapidamente expandiu seus planos.  

Para Maria Eugênia Salcedo (2017, cf. Apêndice C), Diretora Artística do Inhotim, 

“[...] um marco importante foi em 2004, quando foi eleita uma Banca Curatorial composta por 

Rodrigo Moura, Jochen Volz e Allan Schwartzman, este último Curador Chefe”. A Banca 

Curatorial, desta forma, determinou qual seria a natureza do acervo e as obras que fariam 

parte do Museu. Foi o momento da “montagem” do Instituto, em termos de uma identidade 

que se tornou progressivamente tão híbrida, quanto o seu curador, na época, Jochen Volz.   

Conforme as autoras Lopes e Marques (2013, p. 60) “Os marcos iniciais da história do 

Inhotim como instituição podem ser situados em 2005, quando surge como Centro de Arte 

Contemporânea Inhotim (CACI)”. É em 2005 que o instituto abre seu complexo acervo 

cultural e ambiental para um público limitado, composto por estudantes da rede pública da 

cidade de Brumadinho e grupos específicos pertencentes às áreas de arte e ambiental. Tais 

grupos eram compostos por curadores, artistas, galeristas, etc. Segundo Lopes e Marques 

(2013): 
Em 2006, com estrutura completa, a instituição privada abriu suas portas ao 
grande público, passando a receber visitas em dias regulares [...]. Em 2007, o 
compromisso com o desenvolvimento social da população de Brumadinho e 
seu entorno motivou a criação da Diretoria de Inclusão e Cidadania. No ano 
seguinte, o número de visitantes mostrou-se crescente atingindo a expressiva 
marca de 110 mil pessoas de diversas partes do país e do mundo (LOPES; 
MARQUES, 2013, p. 60).  
 

O Instituto Inhotim, posteriormente, como já comentado na introdução desta tese, 

transformou-se numa OSCIP , isto é, numa Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, sendo assim reconhecido pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 2008 e em 

2009, pelo governo federal.  

O Inhotim contava, até 2016, com uma equipe de curadoria artística composta 

basicamente por três curadores que trabalhavam em estreita colaboração com Bernardo Paz na 

aquisição de novas obras. São eles: Allan Schwartzman, Jochen Volz e Rodrigo Moura.  
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Jochen Volz, curador e diretor artístico do Inhotim, no período até o final de 2016,  

também foi eleito o curador da 32ª Bienal de São Paulo realizada em 2016. Nascido na 

Alemanha em 1971, na cidade Braunschweig, mora no Brasil há 11 anos e em 2017 se 

desligou da função que exercia no Inhotim. Após casar-se com a artista Rivane 

Neuenschwandrem (1967- ), artista que conheceu em Frankfurt, mudou-se para Belo 

Horizonte. Tal artista também tem uma obra exposta no Inhotim: Continente/Nuvem (2008), 

como pode ser verificado nas páginas subsequentes.  Jochen Volz assume, em 2017,  a 

Direção Geral da Pinacoteca do Estado de São Paulo, deixando assim o Inhotim. Com a sua 

presença, a Pinacoteca firma sua ambição de se projetar num circuito internacional. 

Em 2017, o Instituto contava com uma curadoria artística composta por Allan 

Schwartzman, Curador principal, que reside nos EUA, mas que mantém contato e atua no 

Museu e a Cecília Rocha, Curadora Artística Adjunta. Há a Diretora Artística Maria Eugênia 

Salcedo (cf. Apêndice C - dados da entrevista concedida à autora da presente tese), que 

também atua nesse sentido. A Carolina Assis e a Deborah Gomes (Coordenadora desta 

pesquisa, dentro do Inhotim), ambas Assistentes da Curadoria, também auxiliam nesse 

sentido. Bernardo Paz, que é o presidente do Conselho –OSCIP, Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público, também atua na curadoria do Instituto e está sempre bastante 

envolvido com o andamento do Museu, participando ativamente na escolha das obras e dos 

locais de exposição. 

Além do grande acervo de obras de arte contemporânea, o Inhotim apresenta um 

jardim que é um ponto chave na experiência do Instituto, e requer atenção de um grande 

grupo de funcionários. "O senhor Paz tem amor pela arte, mas tem paixão pelo jardim", diz 

Juliano Borin (cf. Anexo A), o principal engenheiro agrônomo de Inhotim. Em 2011, o 

Inhotim entrou para a associação de jardins botânicos do governo brasileiro.  

O acervo botânico do Instituto Inhotim é representado por grupos com valor 

paisagístico e expõe uma significativa representatividade filogenética. Ao todo, são cerca de 

5.000 acessos, representando 181 famílias botânicas, 953 gêneros e um inventário de 

aproximadamente 4.200 espécies de plantas vasculares, incluindo 1.300 tipos de palmeiras. 

Vide figura 5. 
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 Figura 5: Palmeiras e lago ornamental dentro do Parque. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2015). 
 
 A propriedade particular tornou-se um espaço cultural de arte contemporânea e um 

acervo botânico com influência de grandes nomes da arte e do paisagismo, como Roberto 

Burle Marx (1909 –1994), o qual foi um artista plástico e arquiteto-paisagista brasileiro 

renomado internacionalmente. Sua influência no Inhotim se deu, conforme Serapião (2015), a 

partir da amizade com Bernardo Paz e das visitas que realizou no local em 1984. Burle Marx 

patrocinou algumas ideias para o Jardim Botânico, mas nunca chegou a projetar nada para o 

local. Mesmo assim, tornou-se o patrono do paisagismo do Inhotim. Vide figura 6. 

 
                                                     Figura 6: Lago ornamental dentro do Parque. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 
 

 A partir de 2004, segundo informações do Museu, o local foi aberto a um público 

selecionado, composto por artistas e profissionais da área de arte. Também, no mesmo 

período, grupos de crianças e adolescentes da cidade de Brumadinho passaram a visitar o 

local. Posteriormente, em 2006, o Instituto Inhotim foi aberto ao grande público em dias 
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regulares. Em 2016 apresentava cerca de quatrocentos e cinquenta obras de artistas brasileiros 

e estrangeiros, tais como Cildo Meireles (1948- ), Tunga (1952- 2016), Adriana Varejão 

(1964- ), Jarbas Lopes (1964- ), Hélio Oiticica (1937- 1980), Matthew Barney (1967- ), Doug 

Aitken (1968- ), Chris Burden (1946- 2015), Yayoi Kusama (1929- ), entre outros artistas. 

 Segue uma Linha do Tempo, vide tabela 1, que registra os principais eventos na 

trajetória da história do Museu. 

 

Tabela 1: Linha do Tempo 

2002  
Fundação do Instituto Cultural Inhotim, instituição sem fins lucrativos, destinada à 
conservação, exposição e produção de trabalhos contemporâneos de arte e que desenvolve 
ações educativas e sociais. 
2005 
Iniciam-se as visitas pré-agendadas das escolas da região e de grupos específicos. 
2006 
Abertura ao grande público em dias regulares e com estrutura completa para visitação. 
2007 
Criação da Diretoria de Inclusão e Cidadania, voltada para o desenvolvimento regional. 
2008 
Reconhecido como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo 
Governo de Minas Gerais. 
2009 
Governo federal também reconhece o Inhotim como uma OSCIP. 
2010 
Recebimento do título de Jardim Botânico pela CNJB (Comissão Nacional de Jardins 
Botânicos). 
2011 
Lançamento do programa Amigos do Inhotim. 
2012 
Inaugurada Galeria Psicoativa Tunga, com retrospectiva de 30 anos da carreira do artista que 
primeiro influenciou o empresário Bernardo Paz a investir em arte contemporânea. 
2013 
Acontece a maior troca de acervo nas galerias temporárias do Instituto. 
2014 
Inauguração da Inhotim Box em Belo Horizonte, primeira loja do Parque fora de 
Brumadinho. 
2015 
Inhotim atinge o marco de 2 milhões de visitantes no Parque desde sua abertura, em 2006. 
Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/sobre/linha-do-tempo/ 

 

 No ano de 2016 o Instituto Inhotim comemorou dez anos de existência, tendo como 

tema central o “Infinito” em uma homenagem ao artista Tunga, falecido em 2016. Artista que 
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teve importante papel na idealização e execução do projeto do Museu e que apresenta um 

grande número de obras expostas tanto em galerias como ao ar livre. 

 Para celebrar os dez anos de abertura ao público, o Instituto Inhotim realizou, no 

período de 1º a 11 de setembro de 2016, uma intensa e diversificada programação, através da 

apresentação de shows e eventos especiais tais como:  

 

 Show da cantora Marisa Monte; 

 “Experiências em Trânsito”: III Seminário Internacional de Educação no Inhotim; 

 Homenagem a Tunga através de duas performances:  Xifópagas Capilares entre Nós -

Galeria Psicoativa, onde duas meninas gêmeas se vestiram com uma única peruca, que 

as une pelos cabelos, e caminharam pelo espaço, aparecendo e desaparecendo, como 

se fosse em um sonho, tal qual a performance inaugural ocorrida na galeria;  Make-up 

Coincidence- Galeria Psicoativa, quando um casal nu maquiou as esculturas de A 

Prole do Bebê (2002) com giz, pasta de maquiagem, gelatina e esmalte cerâmico ao 

mesmo tempo em que passa os materiais no corpo; 

 Nova exposição temporária comemorativa: “Por aqui tudo é novo...”, nas galerias da 

Mata e do Lago- tomando os dez anos do Instituto como momento simbólico de 

reflexão sobre a trajetória da instituição, assim como a pluralidade de sua coleção, a 

mostra articulou trabalhos de diferentes momentos na cronologia do Inhotim, criando 

novas leituras sobre o acervo. A exposição colocou em evidência produções de artistas 

mais jovens da coleção, como Pablo Accineli (1983, Buenos Aires, Argentina), Erika 

Verzutti (1971, São Paulo), Sara Ramo (1975, Madri, Espanha) , ao mesmo tempo em 

que as relaciona com nomes consagrados, a exemplo de Di Cavalcanti (1897, Rio de 

Janeiro, RJ, 1976, Rio de Janeiro, RJ), Victor Grippo (1936, Argentina, 2002, 

Argentina), Artur Barrio (1945, Porto, Portugal), criando diálogos entre obras de 

diferentes épocas; 

 Entre demais eventos. 

 

2.2  ETIMOLOGIA E LOCALIZAÇÃO 

  

 Conforme informações obtidas no Museu, o local foi anteriormente uma fazenda que 

pertencia a uma empresa mineradora que, no século XIX, atuava na região, cujo 
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administrador era um inglês, de nome Timothy - o "Senhor Tim", que, na linguagem local, 

acabou virando "Nhô Tim" ou "Inhô Tim", de onde deriva o nome do Museu.  

 O endereço é na Rua B, 20, Zona Rural, Brumadinho - MG, CEP 35460-000,  

apresentando uma área total de 20,23 km². O horário de funcionamento é das 9:30h às 16:30h 

de terças às sextas-feiras. Nos sábados, domingos e feriados o horário é  das 9:30h às 17:30h. 

O telefone fixo é (31) 3571-9700. Fonte: http://www.inhotim.org.br. 

 O Inhotim localiza-se dentro da região da Mata Atlântica, vide Anexo D – Mapa do 

Parque, com enclaves de cerrado nos topos das serras, que “fica localizado na região do 

Quadrilátero Ferrífero e da Serra da Moeda”, conforme informações da Coordenadora da 

Gestão Ambiental, Sulamita Moreira (cf. Apêndice C), os quais compõem um cenário de 

interação e conservação ambiental. Situado a uma altitude que varia entre 700 m e 1.300 m 

acima do nível do mar, sua área total é de 786,06 hectares, tendo como área de preservação 

440,16 ha, que compreendem os fragmentos de mata e incluem uma Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN), com 145,37 ha.  

 Como já comentado, o local do Instituto situa-se numa região onde havia uma 

mineradora inglesa que provocou intenso desgaste do solo, levando-o ao esgotamento, tal qual 

segue, em foto atual, na figura 7. 

 
Figura 7: Região próxima ao Instituto Inhotim. 

Fonte: Google Maps - https://www.google.com.br/maps Acesso em: 22 out. 2015. 
 
 

 Já as imagens do Instituto Inhotim revelam uma área recuperada e preservada. Vasta 

vegetação compõe uma Reserva Florestal, como pode ser verificado na figura 8. 
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Figura 8: Vista aérea do Instituto Inhotim. 

Fonte: Google Maps - https://www.google.com.br/maps Acesso em: 22 out. 2015. 
 

 

2.3  CARACTERÍSTICAS 

 

 É um complexo museológico constituído por 23 galerias e 7 jardins temáticos, 

situados em 140 hectares de área, o qual apresenta uma sequência não linear de galerias e 

obras de arte em meio a um Parque Ambiental, propondo iniciativas multidisciplinares, 

abrangendo as áreas de Arte, Meio Ambiente, Pesquisa e Educação, caracterizando-se como 

um local que rompe com a estrutura arquitetônica e o modo de visitação dos museus 

convencionais.  

 Desta forma, o Inhotim é um lugar de produção de conhecimento, gerado a partir do 

acervo artístico e botânico, onde a maior parte das obras expostas é estruturada a partir de sua 

exposição em ambientes  naturais- jardins- e artificiais- galerias. Os artistas expõem obras que 

abrangem diferentes linguagens e gêneros artísticos. Essas obras são compostas servindo-se 

de diferentes meios de expressão, em especial, a instalação. Ampliando o conceito, Cacilda 

Teixeira Costa (2004) define o que é instalação:  
 
Podem incluir a performance, o objeto, o vídeo ... obras cinéticas, numa 
proposta de integração da obra com o espaço onde se encontra. Tornam o 
espaço ativo a partir de tensões e relações que se estruturam entre as peças 
que o compõem. O que define uma  instalação é justamente a transformação 
que se opera num espaço que, mais que abrigá-la, também a constitui. 
(COSTA, 2004, p. 63) 
 

 Neste sentido, a instalação assume a característica de contraponto em relação às 

técnicas filiadas ao quadro de cavalete e à escultura. Expandindo-se para o espaço físico, 

através da criação de cenários, a instalação também propõem um novo modo de visitação da 
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obra. Ao relacionar-se com as instalações, o espectador entra em seu espaço num processo de 

experimentação e sensibilização. A partir dos comentários do crítico de arte David Deitcher, 

Archer (2012, p. 223) aponta: “A arte da instalação”, escreveu ele, “[...] de lugar específico ou 

não, surgiu como um idioma flexível; na verdade, tão flexível que pode funcionar, ao mesmo 

tempo, como forma de desconstruir o museu e reconstruí-lo”. 

 Para o historiador de arte britânico Farthing (2011):  
A palavra “instalação” entrou em uso no fim da década de 1960, mas sua 
origem pode ser atribuída aos ready-mades  de Marcel Duchamp (1887- 
1968) [...]. A princício, as instalações eram consideradas obras localizadas, 
criadas muitas vezes para o espaço específico de uma galeria ou uma 
exposição. [...] As instalações evoluíram para uma forma artística 
tridimensional que transforma o espaço da exposição num ambiente 
imersivo. [...] Cada vez mais, as instalações têm apelo sensorial, não apenas 
visual (FARTHING, 2011, p. 504). 
 

No Inhotim, as instalações são expostas tanto dentro das galerias de arte, quanto ao ar 

livre. E, de forma geral, buscam criar um espaço estético e uma obra que gerem um novo 

paradigma de museu. Neste sentido Hans Belting (2006) reflete: o museu atual oferece 

experiências:  

[...] de uma espécie de screen environment (ambiente de tela) a cuja hipótese 
abandonamos por um instante nosso olhar agitado. [...] Ao mesmo tempo 
conduz a uma experiência descorporificada do espaço, experiência que 
surgiu diante do monitor da televisão, no qual simples imagens se 
desprendem dos lugares e logo são suspensas novamente (BELTING, 2006, 
p. 140). 

 
As instalações apresentadas no Museu Inhotim utilizam as mais diferentes linguagens, 

entre elas, a videoarte. Para Farthing (2011, p. 519): “A videoarte, contudo, começou em 

meados da década de 1960, quando a tecnologia do vídeo portátil tornou possível a filmagem 

instantânea, que não precisava de revelação”. Ainda Farthing (2011) acrescenta que: 
Com imagens em movimento e som, os artistas faziam referência e 
brincavam com o estilo cinematográfico, geralmente criticando os filmes 
comerciais, vídeos e a cultura da televisão. [...] À medida que a videoarte se 
tornava comum, os artistas brincavam  com novas maneiras de exibirem suas 
obras, incluindo instalações com múltiplas telas  e projeções 
cinematográficas (FARTHING, 2011, p. 520). 
 

Artistas como Dan Graham (1942-  ) e Matthew Barney (1967-  ), apresentados no 

capítulo 4 desta tese, conforme Farthing (2011, p. 520), produziram na década de 1970 uma 

série de vídeos com artistas performáticos em ação. Também filmes épicos de longa 

metragem foram realizados por artistas como Matthew Barney. São filmes que exploram o 

processo criativo e são considerados uma parte essencial de certas obras, como pode-se 
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verificar no filme chamado De Lama Lâmina (2004), apresentado no Inhotim, na Galeria 

Marcenaria, que é parte integrante da obra homônima De Lama Lâmina, analisada no capítulo 

4, da presente tese. 

Outro exemplo é a videoarte apresentada na Galeria Miguel Rio Branco (cf. capítulo 

5),  intitulada Diálogos com Amaú, 1983, que trata-se de uma projeção sobre Voil de slides 35 

mm digitalizados, som mono, loop. Miguel Rio Branco, fotógrafo e cineasta brasileiro de 

grande expressão, produziu inúmeros outros vídeos e filmes e diversas fotografias. Parte 

dessas obras encontra-se exposta no Inhotim, na Galeria Miguel Rio Branco. 

 Conforme o autor Brandon Taylor (2005), a arte contemporânea pode ser analisada 

através de um amplo cenário internacional que apresenta obras de arte, que se caracterizam 

conforme movimentos que caminham desde o Minimalismo ao Conceptualismo, utilizando 

recursos variados tais como o vídeo e o cinema, a pintura e a escultura, a performance e a 

instalação, apresentando uma trajetória de criação e produção em diferentes linguagens, tal 

qual ocorre dentro do Instituto Inhotim.  

 As performances também fazem parte das linguagens artísticas apresentadas no 

Inhotim, como é o caso do artista Tunga (1952- 2016), que realizou diversas delas nas 

Galerias Psicoativa  (2012) e True Rouge (2002).  

 A arte performática, conforme Farthing (2011):  
    [...] originou dos eventos teatrais, montados pelos artistas futuristas, 

dadaístas e surrealistas no começo do século XX. Ela representa a tentativa 
que esses pioneiros fizeram de destruir as fronteiras entre artista e público, 
por meio do que chamavam “happenings” [...]. o termo “arte performática” 
foi usado para descrever obras nas quais os artistas usavam seus corpos 
como um meio para realizar ações que podiam incorporam música e dança, 
tinham duração variável e podiam ser repetidas em lugares diferentes 
(FARTHING, 2011, p. 512). 

 
No dia da inauguração da Galeria True Rouge (2002), no Instituto Inhotim, em 2012, 

atores nus interagiram com os recipientes que contêm um líquido viscoso, vermelho, da obra 

True Rouge, e os derramaram sobre si e sobre os vidros, remetendo aos ciclos vitais. A 

performance era o que Tunga gostava de definir como “instauração”, considerando que é o 

momento em que a obra de arte é ativada por meio de interações humanas para ganhar 

sentido.  

As obras expostas ao ar livre no Instituto convivem e interagem com o ambiente 

natural, formado por uma reserva florestal, composta por lagos, trilhas e montanhas. O 

Instituto também apresenta, como citado anteriormente, obras de arte expostas dentro das 

galerias de arte, as quais configuram-se como estruturas arquitetônicas que favorecem a 
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construção de um diálogo com a natureza, como é possível conferir nas figuras 9 e 10, a 

seguir. 

       
Figuras 9 e 10: Galeria Adriana Varejão (2003 – 2008) e Galeria Praça (2005). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho de 2015 e julho de 2017, respectivamente). 
 

As imagens das áreas internas das galerias não podiam ser fotografadas até a segunda 

metade de 2016.  A partir de 2017, quem visitar o Instituto poderá, além de fotografar na área 

externa, fazê-lo na área interna das galerias.  Para tanto, o Instituto realizou, em parceria com 

o Instagram, o primeiro Empty do Brasil, um dia em que o Parque foi aberto exclusivamente 

para 14 Instagrammers registrarem os acervos tanto internos –galerias, quanto externos – 

jardins, com diferentes tecnologias que incorporam as máquinas fotográficas e as mídias 

móveis, representadas pelos celulares. A partir desse evento, os visitantes podem além de 

fotografar livremente as obras e os locais do Inhotim, divulgar as imagens na ambiência 

digital.  

 É importante ressaltar que parte das obras de arte expostas ao ar livre é feita, 

basicamente, de aço corten ou inox. O aço corten é um aço patinável, que possue em sua 

composição o cobre e o fósforo, que enriquecem o aço, beneficiando-o na redução da 

corrosão, quando são expostos à atmosfera. Já o aço inox é composto por uma liga de ferro e 

crômio, podendo conter também níquel e molibdênio, o que o torna bastante resistente no que 

tange à exposição atmosférica. Diferente do corten, não é forte o bastante para sustentar 

estruturas pesadas, como é o caso das obras Gigante Dobrada de Almícar de Castro (1920-

2002) e Inmensa de Cildo Meireles (1948- ), que são compostas de aço corten,  que, além de 

ser muito resistente às condições atmosféricas, entre outras características citadas, 

corresponde à natureza do ambiente local, quanto a ter sido, originalmente, local de extração 

de minérios. Vide figuras 11 e 12. 
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Figuras 11 e 12: Obras Gigante Dobrada (2001), de Almícar de Castro e Inmensa (1982-2002), de Cildo 

Meireles. Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho de 2015). 
 

 O aço corten é um aço patinável, também conhecido pelas marcas Cosacor ou Niocor 

que possue em sua composição elementos que melhoram as propriedades anticorrosivas. Este 

tipo de aço é muito utilizado na construção civil e apresenta, em média, três vezes mais 

resistência à corrosão que o aço comum. Uma das principais características do aço patinável é 

que, sob certas condições ambientais de exposição aos agentes corrosivos, ele pode 

desenvolver uma película de óxido de cor avermelhada aderente e protetora, chamada de 

pátina, que atua reduzindo a velocidade do ataque dos agentes corrosivos presentes no meio 

ambiente. 

Também a cidade Brumadinho tem esse nome por apresentar extensa bruma que, 

diariamente, preenche o horizonte. Ao visitar o Inhotim no período da manhã, podemos 

observar a neblina compondo a paisagem, o que faz com que a região apresente bastante 

umidade, justificando a opção por materiais como o 

aço corten na composição de obras expostas nas áreas ao ar livre. Na região encontra-se o Rio 

Paraopeba. Também há uma rodovia e uma ferrovia, responsáveis pelo transporte das cargas 

resultantes da extração de minério da região. Conforme Serapião (2015): 

Acontece toda manhã, mas só percebe quem chega cedo. Tal como o vapor 
que escapa de uma panela de pressão, a bruma foge por um estreito vão entre 
as montanhas. O lugar tem o apropriado nome de Funil  e ajuda a dissipar a 
névoa que encobre o Sol até perto do meio-dia. Por essa mesma fresta 
passam a água do rio Paraopeba, o ferro nos vagões dos trens, o metano no 
gasoduto e a luz elétrica nos cabos de alta tensão. A rodovia, tingida pela 
vermelhidão do minério que transborda dos caminhões de carga, também 
aproveita o vão, e, colada à sinuosidade da montanha, perde o acostamento 
para poder prosseguir. Depois da curva, uma placa dá boas-vindas ao lugar 
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cujo nome já é então facilmente explicável: Brumadinho (SERAPIÃO, 2015, 
p. 9). 
 

A vermelhidão do minério, composto principalmente por ferro e manganês, que 

compõem o solo, pode ser verificada na figura 13, a seguir. 

 
            Figura 13: Corte vertical no solo de Brumadinho- MG, Brasil. 

      Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (Julho, 2017). 
 
 

 
2.4  MEIO AMBIENTE: CONCEITOS 

 

O Instituto Inhotim apresenta uma diversidade de possibilidades conceituais, no que 

tange ao sentido da expressão “meio ambiente”. Por exemplo, o Instituto pode ser 

caracterizado como um meio ambiente cultural, sendo uma das cinco classificações do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado previsto na Constituição Federal de 1988. 

Para Ruschamann (1997): 
[...] como meio ambiente entende-se a biosfera, isto é, as rochas, as águas e o 
ar que envolvem a Terra, juntamente com seus ecossistemas, constituídos de 
comunidades- integradas por indivíduos e todos os tipos de vida animal e 
vegetal. Essa definição também inclui todos os tipos de construções feitas 
pela mão do homem: as cidades, os monumentos históricos, os sítios 
arqueológicos e, ainda, os padrões de comportamento das populações- o 
folclore, o vestuário, a gastronomia e o modo de vida das comunidades 
(RUSCHMANN, 1997, p. 10). 
 

Porém, ainda persiste a equivocada concepção de que preservar o meio ambiente é 

proteger somente a fauna e a flora. Entretanto, o meio ambiente, enquanto bem jurídico 

tutelado, pode ser enquadrado sob cinco prismas diferenciados:  

 Meio ambiente natural; 

 Meio ambiente artificial; 

 Meio ambiente cultural; 

 Meio ambiente do trabalho; 

 Patrimônio genético. 
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Assim, o meio ambiente possui, pelo próprio conceito estabelecido pela Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente e da Constituição Federal de 1988, em especial o Artigo 225, 

uma conotação múltipla, tendo em vista a classificação estabelecida, cada qual com seu 

aspecto de diferenciação específica. 

No Instituto Inhotim pode-se verificar amplos conceitos relativos ao tema Meio 

Ambiente, porém àqueles que se pretende elucidar neste estudo consistem em meio ambiente 

natural, meio ambiente artificial e meio ambiente cultural, como é possível conferir nos itens 

que seguem. 

 

2.4.1  Meio Ambiente Natural 

 

O meio ambiente natural ou físico é composto pelos recursos naturais: água, solo, ar 

atmosférico, fauna e flora. Tal conceito está explicitado no Artigo 225 da Constituição 

Federal, como segue: 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I 
- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas (...). VII - proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, 1988). 

 

 

2.4.2  Meio Ambiente Artificial 

 

O meio ambiente artificial é formado pelos espaços urbanos, incluindo as edificações 

que são os espaços urbanos fechados, como por exemplo, um prédio residencial e os 

equipamentos públicos urbanos abertos, como uma via pública, uma praça, dentre outros. 

Normalmente o meio ambiente artificial está associado aos espaços urbanos tais quais 

a cidade, o que em absoluto, não quer significar aversão ao rural, posto que no conceito de 

cidade está implícita a ideia relativa à espaços habitáveis, como um todo. 

Além do Artigo 225, considerado o mais importante orientador constitucional 

ambiental, existem também outros importantes dispositivos disciplinando o tema, como é o 

caso do Artigo 182, inserido no capítulo que trata da política urbana nacional, como segue:  
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO 
BRASIL, 1988). 
 

Quanto ao conceito proposto relativo ao sentido da palavra “artificial”, relacionada ao 

meio ambiente, podemos considerar que, de acordo com Sirvinskas (2015, p. 277), o meio 

ambiente artificial “[...] é aquele construído pelo homem. É a ocupação gradativa dos espaços 

naturais, transformando-os em espaços artificiais”.  

 

2.4.3  Meio Ambiente Cultural 

 

O Inhotim é um ambiente cultural, por excelência, porque é uma instituição capaz de 

proporcionar o desenvolvimento de relações culturais, turísticas, paisagísticas e naturais, 

previstas na Constituição Federal, como é indicado no Artigo 216 (cf. anexo C), como segue:  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DO BRASIL, 1988). 
 

O Instituto Inhotim configura-se como um patrimônio material, imaterial, cultural e 

natural,  que corresponde ao Artigo 216 da Constituição de 1988 (cf. Anexo C), apontado na 

citação anterior. Enquanto patrimônio material, apresenta um grande conjunto de obras de arte 

contemporânea, além do complexo arquitetônico composto de edificações, tais como galerias, 

pavilhões, galpões e restaurantes. No tocante ao patrimônio imaterial, trata-se de um museu e, 

portanto, um ambiente que proporciona a produção de história e memória, através da 

constituição de um acervo cultural para a humanidade, sendo, desta forma, também um polo 

cultural que apresenta a noção de patrimônio intangível, com alto teor educativo ambiental e 

artístico. Quanto ao patrimônio natural, apresenta um vasto acervo botânico em meio a jardins 

e lagos, além de uma reserva florestal.  
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2.5  MEIO AMBIENTE NO INSTITUTO INHOTIM 

 

 O meio ambiente no Inhotim é tão diverso quanto os próprios conceitos apresentados 

no tópico anterior, pois revela-se numa diversidade de possibilidades relativas ao seu acervo 

botânico, à variedade de espécies vegetais, aos jardins, aos lagos, às trilhas que conduzem 

seus visitantes ao conhecimento das obras de arte, ao contato com a natureza, à descoberta de 

estruturas arquitetônicas compostas pelas vinte três galerias que o Parque apresenta, entre 

outras formações arquitetônicas, tais como os restaurantes. A Reserva Florestal é 

caracterizada como um polo de pesquisa da biodiversidade botânica, como pode ser conferido 

no exemplar a seguir. Vide figura 14. 

 

 
Figura 14: Coité (Crescentia cujete), originária da América Tropical e Antilhas. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 
 
 Também há o Jardim Botânico que apresenta cerca de 4.300 espécies em cultivo - 

marca atingida em 2011 - e está cercado por mata nativa, com trinta por cento de todo o 

acervo em exposição para o público (cerca de 102 hectares em 2011).  

O Jardim Botânico consiste numa área projetada junto a um lago e oferece uma 

diversidade de plantas, além da beleza da estrutura arquitetônica, como pode ser verificado 

nas figuras 15 a 17,  a seguir. 
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Figuras 15 e 16: Jardim Botânico. 

Fonte: Fotos de Maria Lúcia Wochler Pelaes (julho de 2017). 
 
 

 
Figura 17: Jardim Botânico. 

Fonte: Foto de Maria Lúcia Wochler Pelaes (julho de 2017). 
 

Além das obras de arte em exposição, o Museu conta com 98 bancos do designer 

Hugo França (1954- ), que reaproveita resíduos florestais para a produção de esculturas 

mobiliárias, vide figuras 18 e 19.  
 

         
Figuras 18 e 19: Bancos do designer Hugo França (1990- ). 

Fonte: Fotos de Maria Lúcia Wochler Pelaes (julho de 2015). 
 

O primeiro banco foi colocado no jardim em 1990, sob a sombra da árvore tamboril, 

um dos símbolos do parque (cf. site: http://www.artecultura.com.br). Os bancos são feitos de 

troncos e raízes de pequi-vinagreiro, árvore comum na mata atlântica, que são encontrados 

caídos ou mortos na floresta. Vide figuras 20 e 21. 
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Figuras 20 e 21: Banco do designer Hugo França (1990- ) e a assinatura do Hugo França. 

Fonte: Fotos de Maria Lúcia Wochler Pelaes (julho de 2017). 
 

 Tal iniciativa caracteriza-se como uma ação que busca a preservação dos recursos 

naturais, correspondendo à proposta de desenvolvimento sustentável, a partir dos índices e 

indicativos de ecoturismo sustentável, como pode ser verificado nas figuras 22 e 23. 
 

          
Figuras 22 e 23: Obra do artista Oiticica e árvore Tamboril, símbolo do Parque. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho, 2015). 
  

 Por meio de uma caminhada pelos jardins e trilhas do Instituto, vide figura 24, 

conforme informações obtidas no Facebook do Inhotim, os participantes experimentam 

diferentes sensações térmicas e, a partir dessa experiência, são convidados a refletir sobre as 

mudanças climáticas e as práticas e mudanças de hábitos necessários para se enfrentar esse 

desafio global. 
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Figura 24: Alameda dentro do Parque. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2015). 
 
 

 Ao caminhar pelos jardins, o visitante tem a oportunidade de conhecer parte da 

coleção botânica do Instituto Inhotim. O percurso é um convite à reflexão sobre a importância 

da conservação da biodiversidade. Vide figura 25. 

 
Figura 25: Abelhas polinizam o Inhotim (julho, 2015).  

Fonte: https://www.facebook.com/inhotim/timeline 
 

 A área de visitação do Inhotim tem 96,87 ha e compreende jardins, galerias, 

edificações e fragmentos de mata, além de cinco lagos ornamentais, vide figura 26, com 

aproximadamente 3,5 hectares de espelho d'água. 
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 Figura 26: Lago ornamental dentro do Parque. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2015). 
 

 Em reconhecimento à necessidade de preservar os 145 hectares de reserva, o Instituto 

recebeu do Ministério do Meio Ambiente, em fevereiro de 2011, a classificação oficial de 

Jardim Botânico, na categoria C. Nesse jardim, estão cerca de 1.500 espécies catalogadas de 

palmeiras (cf. Anexo D), coleção considerada uma das maiores do mundo.   

 Os destaques botânicos são:  

 Tamboril (Enterolobium Contortisiliquum) como pode ser observado na figura 

27; 

           
Figura 27: Árvore Tamboril (Enterolobium Contortisiliquum) dentro do Parque. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2015). 
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 Patas de Elefante (Beaucarnea recurvata)- como seguem nas figuras 28 e 29; 

 

        
Figuras 28 e 29: Arbustos ornamentais “Patas de Elefante” (Beaucarnea recurvata). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho de 2015 e julho de 2017, respectivamente). 
 

 Palmeira Ráfia (Raphia farinífera); 

 Inhame Roxo (Colocasia esculenta); 

 Bromélia Imperial (Alcantarea imperialis); 

 Paxiúba  (Socrateaexorrhiza); 

 Pandano (Pandanus veitchii); 

 Palmeira Azul  (Bismarckia nobilis), e da Palmeira Leque-de-espinho 

Arecaceae (Licuala Spinosa) como seguem nas figuras 30 e 31. 

 

                    
Figuras 30 e 31: Palmeiras Azuis e Palmeira Leque-de-espinho Arecaceae.  

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho de 2017). 
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 Corifa (Corifa umbraculifera), como segue na figura 32. 

                              
           Figura 32: Corifa (Corypha umbraculifera) originária do Sri Lanka. 

        Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho de 2017). 
 

 Jequitibá (Cariniana legalis); 

 Ceco de Pedra (Syagrus ruschiana); 

 Pau Brasil (Caesalpinia echiata); 

 Costela de Adão (Monstera deliciosa); 

 Orquídea (Cattleya walkeriana), como segue na figura 33. 

 
Figura 33: Orquídea. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2015). 
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 O paisagismo, como já citado, teve a influência inicial de Roberto Burle Marx (1909-

1994) e em toda a área são encontradas espécies vegetais raras, em uma área que conta com 

cinco lagos e uma boa reserva de mata preservada. Cabe ressaltar que a coleção de palmeiras 

é uma das mais completas do mundo e contém espécies raras, como pode ser observado nas 

figuras 34 a 36, a seguir. 

        
Figuras 34 e 35: Palmeiras do Parque. 

                      Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho de 2017). 
 

 
                                 Figura 36: Palmeiras do Parque. 
                                 Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho de 2017). 
 

 O Instituto Inhotim abriga diversas plantas raras, tanto nativas quanto exóticas, sendo 

o único lugar da América Latina que possui um exemplar da Flor-cadáver, uma espécie nativa 

da Ásia conhecida como sendo a maior flor do mundo. O espécime floresceu pela primeira 

vez em 15 de dezembro de 2010, e novamente em 27 de dezembro de 2012. A flor fica no 

Viveiro Educador, na Estufa Equatorial e ficou exposta ao público, como segue na figura 37. 
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Figura 37: Flor-cadáver no Inhotim em 27 de dezembro de 2012. 

Fonte: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/12/flor-cadaver-atinge-auge-da-floracao-em-
inhotim.html  

 
 Há uma coleção botânica desenvolvida através do cultivo nas áreas dos jardins, dentro 

de uma perspectiva de paisagismo que explora algumas das possibilidades estéticas da 

coleção. Também os jardins permitem estudos florísticos, catalogação de novas espécies 

botânicas, conservação in situ e ex situ, isto é, em “seu ambiente” e “fora de seu ambiente” 

respectivamente, como segue nas figuras 38 e 39. 

                   
Figuras 38 e 39: Jacarandá Preto (Dalbergia Nigra), originária do Brasil e Areca de Lucuba (Dypsis 

madagascariensis) originária de Madagascar. 
  Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho de 2017 e julho de 2015, respectivamente). 
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 Em 2010, o Instituto Inhotim recebeu a chancela de Jardim Botânico, como pode ser 

conferido no site do Inhotim, atribuída pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos –CNJB, 

integrando a Rede Brasileira de Jardins Botânicos –RBJB, desde então. O registro, segundo 

Lopes e Marques (2013, p. 60) “[...] foi aprovado após a 4ª Reunião da Comissão, ocorrida no 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de janeiro, entre os dias 24 e 26 de março” do 

referido ano. 

 O acervo botânico do Instituto Inhotim é composto por grupos com valor paisagístico 

singular, expondo uma significativa representatividade filogenética. Ao todo, são cerca de 

5.000 acessos, representando 181 famílias botânicas, 953 gêneros e pouco mais de 4.200 

espécies de plantas vasculares. Tamanha diversidade faz do Jardim Botânico Inhotim (JBI) 

um espaço único, possuindo a maior coleção em número de espécies de plantas vivas entre os 

jardins botânicos brasileiros. Segue a imagem de um exemplar do Agave-polvo. Vide figura 

40. 

 
Figura 40: Agave-polvo (Agave-vilmoriniana), originária do México. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 
 
 

Conforme Sulamita Moreira (2017), Coordenadora de Gestão Ambiental  do Inhotim, 

entrevistada pela autora desta tese no primeiro semestre de 2017 (cf. Apêndice C, p. 241), há 

também a questão da fauna local, solicitando um trabalho atento a toda legislação ambiental e 

um estudo rigoroso de impacto ambiental que a convivência do público e dos funcionários 

com os animais silvestres, ainda que preservando certa distância, poderá, a longo prazo, gerar 

um impacto ambiental às espécimes que ali vivem.  

Para tal, há o Departamento de Gestão Ambiental que atua a partir de um mapeamento 

da fauna da região, o qual engloba a Mata Atlântica e o Bioma local, atendendo 

expressamente às normas do IBAMA e do IEF- Instituto Estadual da Floresta. Há um cuidado 
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especial com as APP, isto é, Áreas de Preservação Permanente. No Inhotim existem animais 

silvestres tais como aves e o macaco Mico, vide figuras 41 e 42, a seguir, que, indiretamente, 

interagem com os visitantes e funcionários do Inhotim.  
 

      
Figuras 41 e 42: Macaco Mico. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 
 

 

2.6  PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA  

 

 A experiência ambiental oferecida no Instituto Inhotim apresenta práticas que 

correspondem ao conceito de sustentabilidade atual, o qual implica, conforme Sanchez (2014 

p. 45), numa “[...] forma socialmente justa de utilização do meio natural que garanta uma 

convivência harmônica de forma a permitir a perenidade dos recursos naturais renováveis e 

dos processos ecológicos [...]”, preservando a biodiversidade para as gerações atuais e  para as 

gerações futuras.  

 O visitante movimenta-se no Parque fazendo caminhadas pelas alamedas, por vias 

pavimentadas e não pavimentadas e vai conhecendo as galerias e obras, além do contato com 

espécies botânicas peculiares e lagos ornamentais como se pode conferir na figura 43. 
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                                               Figura 43: Lago ornamental dentro do Parque. 
             Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 

 
Com 140 hectares de área de visitação, o Parque oferece um serviço de transporte 

interno com carrinhos elétricos abertos e movidos à bateria. Para tanto, o visitante poderá 

adquirir, na recepção do Parque, um “passaporte” pago a parte, que lhe dará direito ao uso de 

transporte motorizado (Período: uma diária). Dirigidos por funcionários que também atuam 

como guias, estes carros percorrem as alamedas pavimentadas, em trajetos discriminados no 

Mapa do Parque (vide Anexo D), o qual pode ser adquirido gratuitamente na entrada.  

 

2.6.1  Reflexões sobre o desenvolvimento sustentável. 

 

Com o fortalecimento dos movimentos ambientais durante os anos 80, os Governos 

Nacionais passaram a incorporar novos instrumentos na condução de suas políticas públicas 

de forma a buscar compatibilizar crescimento econômico e preservação do meio ambiente. 

A partir desta nova percepção, muitos setores foram pressionados a mudar os métodos 

e os processos tradicionais de produção para se adequar às novas demandas da sociedade por 

produtos ambientalmente saudáveis que, em muitos casos, passaram a representar o principal 

segmento de vendas de inúmeras empresas cujos esforços de marketing e comercialização, 

convergiam para alcançar os cada vez mais numerosos “consumidores verdes”. 

(THORSTENSEN, 1998). 

Para James Lovelock (2006): 
O desenvolvimento sustentável é um alvo móvel. Representa o esforço 
constante em equilibrar e integrar os três pilares do bem estar social, 
prosperidade econômica e proteção ambiental  em   benefício das gerações 
atuais e futuras. (LOVELOCK, 2006, p.17).  
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Quanto aos conceitos relacionados com o meio ambiente, os autores Hill, Wilson e 

Watson (2003), contribuem com o conceito de Sustentabilidade, referindo-se às maneiras de 

se pensar o mundo e as formas de prática pessoal e social que levam a: indivíduos com 

valores éticos, autônomos e realizados; comunidades construídas em torno de compromissos 

coletivos, tolerância e igualdade; sistemas sociais e instituições participativas, transparentes e 

justas; e práticas ambientais que valorizam e sustentam a biodiversidade e os processos 

ecológicos de apoio à vida, conforme os estudos de Philippi Jr. e Pelicione (2005): 

   
[...] há uma crescente consenso da necessidade de aplicação de enfoque 
sistêmico e harmônico para as dimensões sociais, econômicas, institucionais 
e ambientais, com estratégia viável para busca da justiça social e proteção 
ambiental (PHILIPPI JR; PELICIONE, 2005, p. 66). 

 

A própria Organização Mundial do Comércio, em seu preâmbulo, inova ao incorporar 

o conceito de desenvolvimento sustentável. O acordo de Marraquexe foi um acordo 

internacional multilateral assinado na cidade de Marraquexe, Marrocos, em 15 de abril de 

1994, que determinou a criação da Organização Mundial do Comércio-OMC. 

O Acordo de Marraquexe, estabelecido para a OMC, determina que: 

 
As partes reconheçam que as suas relações na área do comércio e das 
atividades econômicas devem ser conduzidas com vistas à melhoria dos 
padrões de vida, assegurando o pleno emprego e um crescimento amplo e 
estável do volume de renda real e demanda efetiva, e expandindo o uso 
ótimo dos recursos naturais de acordo com os objetivos do desenvolvimento 
sustentável, procurando proteger e preservar o ambiente e reforçar os meios 
de fazê-lo, de maneira consistente com as suas necessidades nos diversos 
níveis de desenvolvimento econômico (ACORDO de Marraquexe, 1994, 
OMC). 

 

Barbieri (1997) argumenta que inovações ambientalmente saudáveis são aquelas que 

respeitam o meio ambiente e contribuem para ampliar a capacidade de suporte dos 

ecossistemas a que elas se aplicam. 

As inovações tecnológicas de produto e de processo podem variar de acordo com a 

importância atribuída à gestão ambiental; quanto mais proativa a organização, mais inovações 

tecnológicas voltadas ao meio ambiente serão encontradas. Daroit e Nascimento (2000, p. 2) 

afirmam que "A preocupação ambiental deve resultar em ações que modifiquem o processo 

produtivo e o produto de maneira a torná-los menos impactantes sobre o meio ambiente".  

No mesmo sentido, pode-se afirmar que a Agenda 21 é um importante caminho na 

consecução da sustentabilidade ecológica e melhoria dos sistemas de produção. Isso deve ser 
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obtido por meio de tecnologias e processos que utilizem recursos de forma eficiente e que 

minimizem os refugos durante o ciclo de vida do produto. 

Daroit e Nascimento (2000) argumentam ainda que o crescimento da conscientização 

ecológica, resulta em maiores exigências quanto ao desempenho ambiental dos produtos, além 

da legislação ambiental que pressiona ações nos processos e produtos. Assim, segundo os 

autores, essa realidade obriga as organizações a desenvolverem inovações ambientais 

chamadas de ecoinovações. Estas são observadas como ecoeficientes, onde se torna possível 

identificar o equilíbrio entre a eficiência dos recursos e a responsabilidade ambiental. 

 

2.6.2 Acordo do Instituto Inhotim - PNUD 

 

Como importante estratégia de sustentabilidade, em 2016 o Instituto Inhotim assinou 

um documento com o Programa das Nações Unidas, sendo também uma importante iniciativa 

para o processo de internacionalização do Inhotim. Este documento trata-se de um  

Memorando de Entendimento em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), que tem por meta formular e implementar uma estratégia de 

sustentabilidade no Instituto, em alinhamento com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável e os Objetivos Globais.  

Para tanto, estiveram presentes no evento o coordenador-residente do Sistema ONU no 

Brasil, Niky Fabiancic, o presidente do Conselho de Administração do Instituto Inhotim, 

Bernardo Paz e o assessor sênior do PNUD, Haroldo Machado Filho. Vide figura 44. 

 
Figura 44: “Inhotim Assina Parcerias para Alinhar Estratégias”.  

Fonte: http://www.inhotim.org.br/ 
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Em setembro de 2015, o PNUD aprovou o documento que lista 17 objetivos a serem 

alcançados nos próximos 15 anos, que reúnem três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: econômica, ambiental e social. A questão nevrálgica é atingir esses objetivos em 

escala global, envolvendo também países já desenvolvidos, em busca de novos padrões de 

produção de consumo que eles já aplicam. 

Para o Inhotim, a parceria significa o reconhecimento do trabalho que o Instituto 

desenvolve ao longo desses 10 anos com seus visitantes, funcionários e comunidade ao redor. 

Isso acontece por meio das atividades educativas, como o Laboratório Inhotim e o projeto 

“Descentralizando o Acesso”; atividades ambientais, como o processo de compostagem 

realizado diariamente; além de parcerias que contemplam estratégias de sensibilização global 

para os problemas da mudança climática. 

O assessor sênior do PNUD, Haroldo Machado Filho, afirmou, durante a cerimônia de 

assinatura do documento, que visualizou no Instituto Inhotim uma relação direta e prática com 

os objetivos que a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável contempla.  

Conforme o site do Inhotim, Haroldo Machado Filho esclareceu: “Tenho certeza que 

essas duas instituições, quando se aproximam, têm muito a contribuir mostrando exemplos 

concretos de desenvolvimento humano e sustentável” (Disponível em: 

http://inhotim.org.br/blog/instituto-inhotim-e-pnud-assinam-acordo-para-alinhar-acoes-de-

sustentabilidade/) 

Neste sentido, o documento Década da Educação das Nações Unidas para um 

Desenvolvimento Sustentável da UNESCO (2005) corrobora: 
O programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável trata 
fundamentalmente de valores tendo como tema central o respeito: respeito 
ao próximo, incluindo às gerações presentes e futuras, à diferença e à 
diversidade, ao meio ambiente e aos recursos existentes no planeta que 
habitamos.  A  educação nos torna aptos a nos entendermos, a entendermos o 
próximo e os vínculos que nos unem ao entorno natural e social. Este 
entendimento serve de base duradoura para alicerçar o respeito. Junto com o 
senso de justiça, responsabilidade, exploração e diálogo, o programa 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável objetiva nos levar a adotar 
atitudes e práticas que permitirão a todos viver uma vida plena, sem carecer 
do indispensável (UNESCO, 2005, p. 44). 

 

O coordenador-residente do Sistema ONU no Brasil, Niky Fabiancic, também se 

pronunciou comentando sobre as ótimas expectativas oriundas dessa parceria, relativas à 

promoção de um debate que qualifique a iniciativa quanto ao alcance do desenvolvimento 



65 

 

sustentável, a erradicação da pobreza,  através também de eventos que estimulem a reflexão e 

a produção de conhecimento sobre os temas listados à Agenda 2030.   

 

2.7  EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

 

 Há no Parque o Centro Educativo Burle Marx -2006/2009, que foi criado para 

implementar o caráter educativo do Museu e potencializar sua natureza formadora através do 

desenvolvimento de atividades ligadas ao processo de aprendizagem que abarcasse a 

concepção de arte contemporânea inserida no meio ambiente.  Conforme Serapião (2015), o 

Centro oferece atividades ligadas à comunidade de Brumadinho, proporcionando aos jovens 

locais, programas de formação e qualificação profissional nas áreas de atuação do Instituto.  

Com apenas um pavimento, o Centro Educativo apresenta uma biblioteca, ateliês, salas de 

aula e um auditório com 210 lugares, como pode ser observado nas figuras 45 a 48, a seguir. 

        
                             Figuras 45 e 46: Centro Educativo Burle Marx -2006/2009. 
                                            Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 
 

        
                                  Figuras 47 e 48: Centro Educativo Burle Marx -2006/2009. 
                                         Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 
 

Na cobertura há um espelho d’água ajardinado que abriga a obra Narcissus Garden 

Inhotim (2009),  da artista japonesa Yayoi Kusama. Vide figuras 49 a 51. 

 



66 

 

             
Figuras 49 e 50: Área superior do Centro Educativo Burle Marx -2006/2009.  

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (junho de 2015 e julho de 2017, respectivamente). 
 
 

 
Figura 51: Vista aérea da parte superior do Centro Educativo Burle Marx -2006/2009.  

Fonte: Foto de Marcelo Coelho. In: Revista SCN, 2017, n. 33, ano 8, p. 64. ISSN:2357-8890. 
 
 

 Em 2013 inicia-se, em Belo Horizonte, o projeto Inhotim Escola, plataforma de 

atividades voltadas à formação em arte e meio ambiente. O Inhotim Escola promove 

conhecimento aberto aos mais diversos públicos, em um contexto de valorização da educação 

e da cidadania. A programação do Inhotim Escola acontece para além do espaço físico do 

Instituto em Brumadinho e inclui exposições de arte, mostras de vídeos e filmes, palestras e 

cursos, oficinas e encontros com artistas, entre outras atividades. 

Há atividades e oficinas criadas dentro da Estação Educativa Para Visitantes, através 

das quais estes podem discutir as obras vistas, desenhar, pintar e conversar sobre arte e 

botânica. Vide perfis das atividades, figuras 52 e 53, a seguir. 
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Figuras 52 e 53: Paredes do corredor das salas de aula do  

Centro Educativo Burle Marx -2006/2009. 
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes (julho de 2017). 

 
 Uma das atividades educativas é a “Colônia Pequenos Propositores” que oferece 

atividades em período integral para crianças de 4 a 7 anos. Pela manhã, enquanto os pais 

visitam o Inhotim, são realizadas atividades educativas. À tarde, eles são convidados a 

integrar uma ação criada pelas crianças e educadores.  

 Uma outra atividade educativa, para adultos e crianças, é o Circuito “Entre 

Borboletas”: além de possuírem cores e formas diversas, as borboletas têm grande 

importância para os ecossistemas. Em uma expedição pelo parque que leva até o Viveiro 

Educador, os visitantes descobrem curiosidades sobre a vida desses insetos. A atividade é 

fruto de uma pesquisa científica desenvolvida no Inhotim, em 2013, que mapeou as espécies 

de borboletas existentes na área de visitação.   

 Em Educação e Inclusão Social, o Inhotim é uma instituição comprometida com o 

desenvolvimento da comunidade onde está inserida. Sua coleção botânica e seu acervo de arte 

contemporânea são utilizados sistematicamente para projetos educativos. O Inhotim também 

participa ativamente da formulação de políticas para a melhoria da qualidade de vida na 

região, seja em parceria com o Poder Público, seja com atuação independente. 

Conforme Lopes e Marques (2013):  
Inhotim é também uma instituição comprometida com o desenvolvimento 
social, cultural e ambiental da comunidade onde está inserido. Por isso, 
busca desenvolver ações em prol da conservação, educação e inclusão social 
que provoquem mudanças na qualidade de vida daquela população (LOPES; 
MARQUES, 2013, p. 60).  
 

Para este fim, foi criada em 2007, idealizada por Roseni Sena, a Diretoria de Inclusão 

e Cidadania do Inhotim, que atua na implementação de projetos que, tal qual o setor 

Educativo, visam trabalhar com as comunidades locais da região do Médio Vale do 

Paraopeba. Essas ações, como apontam as autoras Lopes e Marques (2013, p. 61), resultam 
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em projetos como o Centro de Memória, que busca a “[...] compreensão da memória e 

patrimônio histórico cultural de uma comunidade como elementos centrais de sua identidade”. 

Já o Educativo do Inhotim, desde o início de suas atividades pedagógicas, atua no  

desenvolvimento de estratégias que promovam ações que estimulem entre os participantes, 

discussões acerca dos acervos do Instituto. O princípio da mediação, dentro do processo 

educacional não-formal realizado em museus, revela-se num importante meio para a 

construção de conhecimento, partindo do conceito de um perfil de visitante que também se 

caracterize como um participante ativo correspondendo aos novos paradigmas da 

contemporaneidade que prevêem o rompimento das barreiras do museu, enquanto instituição 

sacralizada, abrindo espaço para discussões a respeito da representatividade da arte e do 

próprio espaço do museu, como símbolo de cultura, arte e história.  

Conforme a Gabriela Gasparotto (2017, cf. Apêndice C, p. 243- 245), Educadora do 

Educativo Inhotim e entrevistada pela autora desta tese, há o projeto “Laboratório Inhotim”, 

dividido em dois módulos, que faz parte dos projetos realizados com alunos da Educação 

Básica.  O Módulo 01 é direcionado aos alunos do Ensino Fundamental II, oferecendo 20 

vagas anuais.  Nele os alunos, num contra turno em relação ao período escolar, vêm ao 

Inhotim duas vezes por semana, iniciando suas atividades no horário entre as 12h e às 

12h:30min e finalizando às 16h, totalizando uma carga-horária de 8 horas semanais,  

recebendo também do Instituto refeições, como o almoço e o lanche, e também ganhando 

uniformes e mochilas.  

No Módulo 02,  segundo Gabriela Gasparotto, são oferecidas 10 bolsas anuais de 

Iniciação Científica na modalidade Junior aos alunos da Rede Pública do Ensino Médio da 

cidade de Brumadinho, entre outras que se encontram no entorno do Instituto Inhotim. O 

Projeto de Iniciação Científica está vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 

Gerais-FAPEMIG. Essas pesquisas, coordenadas pelo Educativo, visam introduzir as bases da 

metodologia da pesquisa ao jovem. Tais propostas apresentam temáticas relacionadas ao 

processo de pesquisa como: fazer um recorte de tema, o objeto de pesquisa, o problema da 

pesquisa, a justificativa, a metodologia, etc. São abordadas as etapas da pesquisa e há um(a) 

orientador(a) designado(a) para auxiliar o aluno na realização da proposta. O principal 

objetivo é que os jovens transfiram aquilo que os toca no campo da vivência/experiência para 

o campo do conhecimento. 

Gasparotto afirma ser esse trabalho desenvolvido através de um processo de mediação, 

que apoia-se numa prática de diálogo, que objetiva estimular a autonomia, e, principalmente, 
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a experiência educacional não-formal, através do reconhecimento do patrimônio cultural 

como um instrumento de desenvolvimento social e de Educação. 

Conforme as autoras Lopes e Marques (2013): 

 
[...] o Instituto desenvolveu um leque diversificado de ações que incluem a 
oferta de espaços e experiências que visam propiciar a ampliação da 
fronteira cultural dos membros da comunidade local: a recuperação da 
história, da memória e das tradições locais, bem como o estímulo ao 
processo de geração de renda e melhoria das condições de vida (LOPES; 
MARQUES, 2013, p. 65). 

 
No Inhotim, o Educativo constituí-se num setor que objetiva criar meios para a 

participação cada vez mais ativa do seu visitante, a partir de ações que favoreçam o  diálogo, 

o questionamento e a descoberta de novas perspectivas do pensar a arte e a natureza.  A 

construção do conhecimento se dá por meio da exposição a novas imagens e outros impasses. 

Esse processo busca gerar tensão e atrito nos limites de pensamento do visitante que passa a 

imaginar e conceber o museu dentro de uma nova perspectiva. Tal processo se dá através de 

um movimento contemporâneo relativo à quebra de um paradigma geomuseológico. Isso 

acontece quando um patrimônio cultural passa a refletir as características de uma comunidade 

local em tensão ao percurso de legitimação de um acervo centralizador e importado, isto é, o 

museu entendido como um local que expõe somente “uma arte que vem de fora”, hegemônica 

e eleita sob os ditames e imperativos de um mercado de arte. 

 Segundo Ana Lúcia Gazzola, diretora executiva do Instituto Inhotim (Apud 

MARIUZZO, 2009, p. 60), “E a arte contemporânea é, essencialmente, um instrumento 

político de contestação, um meio de dessacralizar a própria arte”. E completa afirmando “A 

cidadania plena e o desenvolvimento sustentável têm que incluir a fruição cultural”.  

 

2.8  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO INSTITUTO  

 

 Conforme informações obtidas do livro Inhotim: arquitetura, arte e paisagem, que tem 

como organizador  e autor o arquiteto Fernando Serapião (2015), livro que é vendido na loja 

da recepção do Inhotim, o Instituto ainda não é autossustentável.  Apresentava, nos anos de 

2014 e 2015, cerca de mil funcionários fixos.  
O investimento para a criação do Inhotim foi da ordem de cerca de 250 
milhões de dólares, contudo, com uma despesa de cerca de 2 milhões de 
reais/ano e com um corpo de 700 funcionários, o museu não é 
autossustentável, sua manutenção advém de investimentos que saem das 
empresas de Bernardo Paz (parcela maior), do que é arrecado na bilheteria 
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(cerca de 200 mil visitantes/ano) e do que resulta de projetos para captação 
de recursos (BORGES in SERAPIÃO, 2015, p.10). 

 

Meneses (2012) aponta para a quantia de 900 funcionários em média, mas observa que 

as fontes consultadas não fornecem o número exato de colaboradores. A autora também 

informa a respeito dos projetos socioculturais desenvolvidos pelo Inhotim e das fontes de 

arrecadação de recursos para a manutenção do Museu. 

As despesas anuais com manutenção e programas socioeducativos solicitam recursos 

que absorvem a riqueza pessoal de Bernardo Paz e demandam parcerias e “adoções” por parte 

de empresas privadas tais como a Vale do Rio Doce, IBM, Itaú, Pirelli, Fiat, Banco 

Votorantim, Ambev, Três Corações, Localiza, etc., como é divulgado num painel perto da 

recepção, na figura 54. 

 
Figura 54: Parceiros Empresariais na entrada da recepção do Museu. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2015). 
 
 As empresas que já se integraram a esse projeto usufruem de uma política de 

relacionamento estruturada em pilares que vão desde a busca da sinergia entre os projetos 

patrocinados e os valores e princípios das empresas, passando pela visibilidade nacional e 

internacional da marca até as experiências exclusivas e customizadas. 

 Pode-se exemplificar citando o caso da construção da Galeria Claudia Andujar que foi 

patrocinada pelo Santander, como segue em foto de placa de dentro da Galeria. Vide figura 

55. 
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Figura 55: Placa explicativa de dentro da Galeria Claudia Andujar. 

      Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes (julho, 2017). 
. 

 
O sistema de parceria é classificado em: Patrocínio, Co-patrocínio, Apoio, Projetos 

Especiais, Fornecedor Especial, Parceria de Mídia, Programas, Incentivos e Projetos tais 

como: Cinema na Praça, Consumo Consciente na Praça, Corais Inhotim Encanto, Escola de 

Cordas, Espaço Ciência, Inhotim para Todos, Jovens Agentes Ambientais Brumadinho, 

Jovens Agentes Ambientais Brasil, entre outros de igual importância. 

Conforme Bernardo Paz, presidente executivo e idealizador do Instituto Inhotim 

(Apud MARIUZZO, 2009): 

 
Quanto mais público o Instituto Inhotim tem se tornado, mais tem 
aumentado a capacidade de atrair patrocinadores, desde empresas até 
pessoas que podem colaborar de diversas formas. O objetivo é garantir a 
sustentabilidade do Inhotim através de instrumentos de financiamento de 
longo prazo e realmente deixar este conjunto como um legado à sociedade 
(PAZ apud MARIUZZO, 2009, p. 60). 
  
 

 Reconhecido como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 

como já citado anteriormente, o Instituto Inhotim é uma entidade privada sem fins lucrativos 

que também recebe recursos do governo de Minas Gerais através de convênios, pela Lei do 

Incentivo à Cultura- Lei Federal Nº 8.313/91, assim como estabelece parcerias de patrocínio 

com grandes empresas.  

 A maior empregadora da região é a Vale do Rio Doce, siderúrgica do Grupo Itaminas. 

Em segundo lugar há o Instituto Inhotim, que empregava, em 2015, cerca de 1000 
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funcionários fixos e ainda há grupos excedentes para os períodos de férias, quando as 

visitações se elevam consideravelmente. No período de 2016 foram 400 mil visitantes.  

 O Instituto Inhotim conta com o apoio financeiro de empresas privadas e instituições 

públicas que investem na continuidade de projetos sociais, educativos e culturais do local, 

assim como projetos relacionados à participação da comunidade, dentro de uma proposta de 

responsabilidade socioambiental. Também passou a oferecer, no ano de 2016, convênios e 

sociedades à pessoa física, gerando benefícios como gratuidade nas entradas durante 

determinados períodos. 

 

2.9  O INHOTIM EM SÃO PAULO  

 

 O Instituto Itaú Cultural nos meses de abril e maio de 2015, apresentou a 1ª Mostra 

Itinerante do Instituto Inhotim em São Paulo, através da exposição Do Objeto Para o Mundo: 

Coleção Inhotim. 

 Conforme Rodrigo Moura, um dos curadores da exposição e do Instituto Inhotim na 

época, a exposição apresentou um recorte de 29 artistas e mais de 40 obras, a maior parte 

nunca exibidas. São obras históricas ligadas ao Neoconcretismo e à geometria conceitual.  

O movimento neoconcreto da década de 1950 é o ponto de partida para essa trajetória, 

que revela, através das obras expostas, algumas questões e práticas adotadas na época, por 

artistas como Lygia Clark (1920- 1988), Lygia Pape (1927- 2004) e Hélio Oiticica (1937-

1980). Vide figura 56. 

 
Figura 56: Obras Relevos Espaciais de Hélio Oiticica (1959/1998).  
In: Exposição Do Objeto para o Mundo (2015) – Coleção Inhotim. 

Fonte: Foto Arquivo Inhotim. Disponível em: <http://www.inhotim.org.br/blog/tag/exposicao/>. 
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O curador da exposição, Rodrigo Moura, esclareceu:  

Os relevos espaciais foram, possivelmente, o primeiro passo de Oiticica em 
direção à arte ambiental. Para chegar ao Magic Square, primeiro o artista 
teve que tirar o quadro da parede e criar um objeto que não tem frente nem 
verso, que tem frestas e quinas. A partir daí, a pintura foi se transformando 
até virar um espaço público, uma praça (MOURA. In: Entrevista. Disponível 
em: <http://www.inhotim.org.br/blog/tag/exposicao>). 
 

A proposta da exposição foi proporcionar um espaço de diálogo entre artistas 

nacionais e internacionais de arte contemporânea, transpondo as barreiras de tempo e espaço 

se vêem presentes em trabalhos recentes realizados por artistas tais como Gabriel Sierra 

(1975- ), José Dávila (1974- ) e Juan Araujo (1971- ). Vide figura 57. 

 
Figura 57: Obra Homage to the Square, 2012, glass and acrylic paint, 250 x 250 x 40 cm. Artista: José Dávila, 

Guadalajara, México, 1974; vive em Guadalajara. In: Exposição Do Objeto para o Mundo (2015) - 
 Coleção Inhotim. 

Fonte: Foto Arquivo Inhotim. Disponível em: < http://doobjetoparaomundo.org.br/artista/jose-davila/>. 
 

Tal proposta pode ser comprovada, já que a mostra não correspondia diretamente ao 

conceito artístico do Instituto Inhotim, baseado, fundamentalmente, na concepção de obras de 

arte e espaços expositivos que dialoguem com a natureza, em meio ao Parque ambiental do 

Instituto. 

 Porém, sua importância se deu na possibilidade de trazer visibilidade para o Inhotim, 

enquanto instituição museológica, assim como gerar um espaço de discussão e interlocução 

sobre a arte contemporânea no cenário da arte atual. 

Artistas consagrados no mercado da arte contemporânea tiveram suas obras expostas, 

tal qual a artista Jac Leirner (1961- ), que expôs seus cinzeiros de avião e cartões de 

embarque,  numa proposta de ressignificação das relações de deslocamento, de ir e vir, quanto 

a efemeridade do ser. Vide figura 58. 
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Figura 58: Obra Fase azul (Numbers), 1995, Brazilian banknotes and buckram, 86 x 116, da série Os Cem 

(1980- 90). Artista Jac Leirner (1961- ). São Paulo, 1961; vive em São Paulo.  In: Exposição Do Objeto para o 
Mundo (2015) – Coleção Inhotim. 

Fonte: Foto Arquivo Inhotim. Disponível em: < http://doobjetoparaomundo.org.br/artista/jac-leirner/>. 
 

 Foram apresentadas esculturas minimalistas da norte-americana Channa Horwitz 

(1932- 2013) e do argentino David Lamelas (1946- ), como segue na figura 59. 

 
Figura 59: Obra Situación de Quatro Placas de Aluminio, 1966, aluminum, variable dimensions. Artista David 

Lamelas (1961- ), Buenos Aires, Argentina, 1946; vive em Buenos Aires, Los Angeles, EUA, e Paris, França. In: 
Exposição Do Objeto para o Mundo (2015) – Coleção Inhotim. 

Fonte: Foto Arquivo Inhotim. Disponível em: < http://doobjetoparaomundo.org.br/artista/david-lamelas/> 
 

 Obras como essa levaram o artista a um processo de desmaterialização da escultura. 

Logo em seguida, Lamelas começaria suas instalações de luz, convertendo imaterialidade em 

objeto no espaço, dos quais Límite de una Proyección I (Limite de uma projeção I, 1967) faz 

parte, tal qual segue na figura 60.  
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Figura 60: Obra Límite de una Proyección I (Limite de uma projeção I, 1967). Artista David Lamelas (1961- ), 
Buenos Aires, Argentina, 1946; vive em Buenos Aires, Los Angeles, EUA, e Paris, França. In: Exposição Do 

Objeto para o Mundo (2015) – Coleção Inhotim. 
Fonte: Foto Arquivo Inhotim. Disponível em: < http://doobjetoparaomundo.org.br/artista/david-lamelas/> 

 
 

2.10  ENTREVISTAS REALIZADAS: CONSIDERAÇÕES 
  
 Foi possível, através das entrevistas realizadas (cf. Apêndice C, p. 235- 247), conhecer 

um “outro lado do Inhotim”, que busca um trabalho em equipe, voltado para os projetos, à 

construção e à manutenção do acervo de arte contemporânea e do acervo paisagístico. A 

entrevista com a Diretora artística do Inhotim foi bastante esclarecedora, pois Maria Eugênia 

Salcedo compartilhou informações relativas à escolha das obras, montagem, manutenção e 

outras questões relevantes sobre determinadas obras, apontando certas peculiaridades locais 

que favorecem o diálogo do acervo artístico com o público e com o entorno, composto pelos 

jardins e áreas paisagísticas. 

 Várias são as ações que transformam o Instituto Inhotim num Museu de arte 

Contemporânea de reconhecido valor. Para tanto, seus colaboradores e profissionais 

trabalham alinhados com metas de sustentabilidade e inovação, traduzidas por ações que 

proporcionam a captação e exposição de obras de arte contemporânea internacionais,  o 

projeto e a renovação periódica dos jardins de reconhecido valor paisagístico, além da 

manutenção das galerias de arte e demais infraestruturas. Tais ações também objetivam a 

integração das atividades museológicas e ambientais oferecidas, com os visitantes e com a 

comunidade local de Brumadinho e cidades visinhas. Algumas dessas práticas podem ser 
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verificadas através das entrevistas realizadas com profissionais que trabalham no Instituto 

Inhotim, envonvendo as seguintes áreas: Curadoria Artística, Gestão Ambiental e Educativo.  

O objetivo das entrevistas foi conhecer como as áreas são estruturadas e atuam 

orbitando a questão central proposta nesta tese, que caracteriza-se pelo diálogo entre a arte 

contemporânea e o meio ambiente. As entrevistas realizadas com os profissionais das áreas 

apontadas permitiram produzir o aporte teórico-prático necessário para a concepção e 

formulação da coleta de dados prevista na metodologia da presente tese. 

Na entrevista realizada com Maria Eugênia Salcedo, Diretora Artística do Instituto 

Inhotim, pode-se constatar que o fato de existir uma Banca Curatorial para a escolha das obras 

para o Museu, é vital, pois proporciona o exercício de um processo de trabalho profissional e 

especializado. 

 No que tange à Gestão Ambiental, também é uma área de grande importância, pois há 

todo um processo relacionado não só às questões de preservação de acervo paisagístico, como 

apontou a Coordenadora de Gestão Ambiental Sulamita Moreira, mas o alinhamento das 

ações do Inhotim com os principais órgãos federais, estaduais e municipais que determinam 

as condições de uso ecoeficiente dos recursos naturais da região, assim como um mapeamento 

das áreas onde podem ser instaladas obras e outras estruturas, respeitando as normas de 

presevação do meio ambiente natural. 

 Quanto ao setor Educativo, a entrevista com a Educadora Gabriela Gasparotto 

proporcionou um aprendizado bastante proveitoso, quanto ao conhecimento das várias 

categorias das ações educativas do Museu e a extensão das mesmas, que objetivam integrar a 

comunidade do entorno nas práticas museológicas do Inhotim, com ênfase na produção de 

conhecimentos. Também esclareceu a importância das atividades relacionadas às visitações 

guiadas e as ações junto aos visitantes, como um processo de educação não-formal.  

  As entrevistas foram baseadas em cinco questões estruturadas e abertas e realizadas 

com as três profissionais em dias e horários previamente agendados. São elas: 

1. Qual é a sua atuação dentro do Instituto Inhotim? 

2. Como se dá o processo de escolha das obras de arte que fazem parte do acervo 

do Instituto Inhotim? 

3. Como se dá o processo de escolha do local que será exposta cada obra no 

Instituto Inhotim? 

4. De que forma a manutenção de tais obras é realizada dentro do Instituto 

Inhotim? 
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5. Qual a participação de cada artista na exposição de sua obra no  Instituto 

Inhotim? Cite um exemplo.  

Cada entrevista teve aproximadamente uma hora de duração. No Anexo F encontram-

se os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido preenchidos e assinados pelas 

entrevistadas do Instituto Inhotim.  A partir da interpretação da autora desta tese, as questões 

foram estruturadas em tópicos, conforme as informações obtidas. Desta forma, seguem os 

resultados das entrevistas no Apêndice C. 
O Instituto Inhotim apresenta-se como um museu de arte contemporânea e, com o 

objetivo de abordar o tema de forma mais consistente, propõe-se no capítulo 3, seguinte, 

apresentar uma análise teórica que facilite o entendimento do acervo de arte do Inhotim, o 

qual é abordado nos capítulos da atual tese.  
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3 ARTE CONTEMPORÂNEA: CONCEITOS E REFLEXÕES 

 

Neste capítulo são apresentados conceitos sobre arte contemporânea e reflexões, 

abordando questões sobre a concepção de museu na atualidade e a experiência estética 

relacionada à fruição das obras de arte, ressaltando que tal aporte teórico é nevrálgico em 

termos da apresentação de uma fundamentação teórica para a atual tese.  

As considerações teóricas foram desenvolvidas a partir das citações apresentadas, 

numa consciente intenção de arrolar conceitos e provocar reflexões acerca da arte, 

apresentando alguns autores de forma a explorar as possibilidades conceituais e corroborar a 

pesquisa da atual tese que se consolida a partir dos posicionamentos propostos a seguir. 

Inicialmente, é apresentada uma introdução ao capítulo, que aponta para algumas 

questões relacionadas ao período identificado como contemporâneo, tal qual o seu 

significado, enquanto expressão, e de como ele se manifesta, no sentido dos discursos que 

transitam, relativos a uma vanguarda artística que trouxe inovações na concepção das obras de 

arte. Nas três seções apresentadas a seguir, são propostas reflexões distintas a partir de três 

posicionamentos que são complementares uns dos outros. A primeira abordagem, seção 3.1, 

busca apresentar alguns movimentos que influenciaram a arte contemporânea, segundo os 

autores citados. A segunda abordagem, seção 3.2, apresenta uma discussão sobre a concepção 

de museu na atualidade e as novas estratégias museológicas empregadas tanto na produção 

dos trabalhos artísticos, quanto na alocação dos espaços expositivos. E, finalmente, na seção 

3.3, são apresentadas concepções sobre diferentes perspectivas relativas à fruição estética, 

trazendo algumas reflexões acerca do aprendizado estético, assim como uma abordagem, onde 

o  posicionamento é direcionado para a fruição estética sob a ótica da Fenomenologia da 

Percepção, propondo uma reflexão sobre a experiência estética que parte da percepção 

sensível do objeto de arte, observando-o como pertencente a um todo maior composto pelos 

espectadores e o ambiente expositivo (o mundo), onde o significado opera nessa relação 

sistêmica (o ser não está, mas é no mundo). 

 A princípio, pode-se afirmar que a obra de arte suscita uma interpretação que se 

estabelece num paradoxo: enquanto é uma possibilidade de percepção subjetiva e 

interpretação na qualidade de uma contemplação desinteressada e desvinculada dos moldes 

culturais, consiste também na percepção de um bem cultural contextualizado esteticamente e 

historicamente, carregando consigo uma gama de possibilidades de conhecimentos que são 
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revelados aos espectadores que possuam o domínio dos códigos necessários a uma 

interpretação consistente. E qual seria essa interpretação, quando se fala em arte 

contemporânea? 

 A arte contemporânea trouxe a possibilidade do artista libertar-se do tradicional 

duopólio caracterizado pela pintura e pela escultura, ganhando o espaço de novas estruturas 

físicas e concepções que se filiam progressivamente ao universo conceitual de conteúdos 

expressivos, configurando-se como um fenômeno que se desdobra em múltiplas 

possibilidades de criação e interpretação.  

 Atualmente, há uma relevante discussão sobre arte contemporânea, que proporcionou 

ao campo da arte a criação de novas linguagens e novas formas de expressão, capazes de 

gerarem narrativas que buscam corresponder às demandas de imagem e criação dos séculos 

XX  e XXI. 

 Desde o século XX  havia uma premente necessidade de uma arte que correspondesse 

às urgências sociais que emergiam da urbanidade, do capitalismo, da marginalidade, das 

guerras, das políticas públicas, das oscilações econômicas, assim como das exigências do 

mercado de arte.  No princípio do século XXI surgem manifestações artísticas que buscam 

corresponder à linguagem do novo milênio, numa trajetória entre mídias digitais e terrorismo, 

direitos humanos ameaçados e sustentabilidade ambiental, multiculturalismo e inclusão, entre 

outras temáticas que municiaram a arte com novos conteúdos e com demandas e urgências de 

caráter interdisciplinar. 

 Esse processo ocorre numa continuidade em relação às mudanças relativas à 

modernidade que emergiu na Europa a partir do século XVII, conforme Lyotard (1998), a 

partir de uma reestruturação da organização social, da localização geográfica e do estilo de 

vida. Mas que frente a uma alteração georeferenciada, deu-se uma mudança de contexto, 

através da construção de novos conceitos e de uma nova “ordem”, a partir de novas relações 

do poder econômico, político e social.  

 Em tais relações, as instituições modernas se estruturam com base no mercado, 

operando num ambiente onde, conforme Lyotard (1998, p.130),  “[...] cada um tem que prever 

os lances dos outros no sentido de maximizar os lucros”. Constituem-se em mecanismos de 

encaixe,  que funcionam como arenas de ação “fechadas”, onde os mercados representam a 

natureza da vida moderna: as incertezas envolvidas, as decisões de investimentos, as 

inovações tecnológicas.    
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 O esvaziamento do tempo e do espaço num processo de desencaixe da antiga 

racionalidade transforma as vivências e experiências cotidianas, segundo Lyotard (1998, 

p.143),  através do deslocamento do “[...] prazer doméstico para o espaço público, como 

contingente do próprio distanciamento, “[...] combinado com os ambientes de “confiança” que 

eles pressupõem”. Essa confiança ontológica produz o processo de reencaixe no sistema das 

relações que tecem a sociedade pós-moderna. 

 As características fundamentais desse período, como afirma Jean-François Lyotard 

(1998), são definidas pela “dialética do tempo e do espaço”.  Tais características, baseadas 

numa fenomenologia da modernidade, podem ser entendidas em termos de quatro estruturas: 

deslocamento e reencaixe, intimidade e impessoalidade, perícia e reapropriação, privatismo e 

engajamento. Neste contexto, Jean-François Lyotard (1998, p. 142) propõe que a 

modernidade “des-loca” o local familiar para uma suposta inserção em cenários culturais e de 

informação globalizados. “O correlativo do deslocamento é o reencaixe”.  Desta forma, ocorre 

uma transformação não apenas na percepção da intimidade, mas no correlativo do coletivo e 

seus espaços. São lócus, são células de uma cultura que emerge e, desta maneira,  reivindica 

sua identidade, sua expressão na arte e na sociedade. 

 Este período traz consigo novos hábitos e diferentes concepções, fundadas na 

industrialização em massa, que imediatamente exercem profunda influência na sociedade, nos 

movimentos literários e no universo da arte. Essa tendência cultural surge das importantes 

transformações sociais ocorridas neste momento, de forma que os artistas passam a questionar 

as próprias linguagens artísticas, enquanto imagens e representações da realidade. A 

inspiração surgia do cotidiano do mundo contemporâneo. Numa busca quase metalinguística, 

o criador se volta para a crítica de sua mesma obra e do material de que se vale para concebê-

la, a partir de referentes imagéticos.  

 Conforme Lyotard (1998), a percepção das vanguardas do início do século XX se deu 

décadas depois, enquanto movimento histórico. Da mesma forma, é possível que no século 

XXI, venhamos a falar em pós-contemporâneo já se referindo a este início de século. E nesse 

contexto elucidativo, a arte contemporânea, na perspectiva de determinados autores da linha 

histórico-crítica, é considerada uma arte pós-moderna, pela sua natureza inovadora e fundada 

em instalações e intervenções. Numa visão ontológica, essa análise historiográfica da arte  

presume uma reflexão crítica a respeito da identidade atual do objeto de arte. Neste sentido, a 

ontologia trata da natureza da realidade e existência dos entes. 
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 Em termos de uma prática crítica, Crispolti (2004) afirma que nos últimos vinte anos 

verificou-se uma espécie de mudança de  perspectivas de interesse no que diz respeito à arte 

contemporânea. E complementa: 

[...] relativo a momentos já históricos da própria arte contemporânea, 
pensemos, por exemplo, nas propostas do Neodadaísmo (o New Dada, não 
apenas norte-americano) que se afirmou no final dos anos 50 (indicativo 
disso é o catálogo realizado por P. selz, The Arte of Assemblage. The 
Museum of Modern Artt, New York, 1961), ou então nas chamadas 
Neovanguardas, entre 60 e 70, em relação a determinados movimentos 
formulados já no âmbito das vanguardas históricas nos anos 10. Através da 
reutilização objectual neodadaísta, uma apreciação mais desenvolta dos 
ready-mades de Duchamp (1913-1917), embora não desprovida de graves 
equívocos de sentido, foi certamente possível através da fenomenologia 
(também de caráter revivalista) das experiências objectuais e conceptuais 
que se desenvolveram no âmbito das Neovanguardas nos anos 60 [...] 
(CRISPOLTI, 2004, p. 32-33). 
 

 Os anos 1960 tornaram-se emblemáticos no que tange à materialidade da obra e da 

arte gerada pelos novos artistas, que revelam conteúdos atrelados aos movimentos sociais, 

assim como a novas linguagens da arte naquele dado contexto. Nos anos 1970 a arte se 

diversifica, a partir da coexistência de várias formas de expressão entre elas a Op Art, que 

opta por uma arte geométrica; a Pop Art, inspirada nos ídolos desta época, na natureza 

celebrativa desta década, tendo como expoente Andy Warhol (1928- 1987); o Expressionismo 

Abstrato; a Arte Conceitual; o Minimalismo; a Body Art entre outros movimentos. É na 

esteira das intensas transformações vigentes neste período que a arte contemporânea se 

consolida.  

 Para Santaella (2005, p.12-13), dentro do próprio modernismo, mais especificamente, 

no Dadaísmo, que foi “uma das vertentes mais transgressoras das vanguardas estéticas nas 

primeiras décadas do século XX”, já havia brotado um alargamento crítico das categorias da 

arte que teve seu prosseguimento no “desmantelamento das fronteiras entre arte e não arte, 

arte e cultura popular massificada” (SANTAELLA, 2005, p. 13), a crítica ao consumismo, 

efetuada pela Art Pop e pelas diferentes formas e movimentos artísticos nas décadas de 1960-

70: Minimalismo, Novo Realismo, Arte Conceitual, Arte Povera, Arte Processual, Antiforma, 

Land Art, Arte Ambiental, Body Art, Performance, etc. Do Impressionismo até o 

Abstracionismo Informal de Pollock, conforme Santaella argumenta (2005, p.12): “[...] 

assistiu-se a uma gradativa e cada vez mais radical desconstrução dos sistemas de codificação 

visuais herdados do passado renascentista”. Paralelamente a essa desconstrução, as artes 

foram crescentemente incorporando os dispositivos tecnológicos dos meios de comunicação 

como meios para a sua própria produção.  
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 Uma história do contemporâneo  manifesta diversidades específicas que fundamentam 

sua autonomia disciplinar numa possibilidade de reconstrução histórica na perspectiva da arte 

do passado, traçando a trajetória que marca a arte moderna e a arte contemporânea. 

 Com o objetivo de ampliar a discussão, são apresentados, a seguir, conceitos e 

reflexões sobre o tema. 

 

3.1  CONCEITOS SOBRE ARTE CONTEMPORÂNEA 

  

 Conforme o autor Lucie- Smith (2006), a arte contemporânea encontra a sua raiz em 

movimentos e tendências artísticas do séc. XX, tais como: Land Art, Minimalismo, Op Art, 

Pop Art, Assemblage, Ready-made, Surrealismo, Action Paiting, Abstracionismo Informal, 

Abstração Pós-Pictórica, Arte Ambiental, Arte Concreta, Expressionismo Abstrato, Dadaísmo 

e Neodadaísmo, Web Art, entre outros. 

 O processo criativo da arte contemporânea tem seu início numa proposta além da 

contraposição entre a arte figurativa e a abstrata, pois dentro de cada uma das categorias de 

expressão há inúmeras variantes de linguagens e recursos utilizados. Enquanto algumas obras 

revelam referências figurativas, outras expressam características das obras abstratas. Também 

se encontram diferentes concepções, como as pinceladas intensas de Jackson Pollock (1912- 

1956), através das criações que foram identificadas como o Action Painting. Vide figura 61.  

 
Figura 61: Obra Convergence (1952 e Óleo sobre tela), Jackson Pollock. 

Fonte: < http://www.jackson-pollock.org/convergence.jsp> 
 

 Jackson Pollock (1912- 1956) em sua pintura intitulada Convergence (1952), 

“Convergência”, explora a técnica do dripping, “gotejamento”,  de cores e tintas em uma tela 

na qual criou composições que provocam uma experiência para os olhos. A pintura foi criada 

em 1952 a base de óleo sobre uma tela de grandes dimensões. Pollock foi capaz de explorar o 

uso de cores, linhas, texturas, luzes e formas contrastantes.  
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 Para Gombrich (2004): 

Pollock foi saudado como um dos pioneiros do novo estilo conhecido como 
“pintura de ação” ou Expressionismo Abstrato. Nem todos os seus 
seguidores usaram os métodos extremos de Pollock, mas todos acreditavam  
na necessidade  de ceder a impulsos espontâneos. Tal como a caligrafia 
chinesa, essas pinturas requerem uma execução rápida. Não devem ser 
premeditadas; pelo contrário, devem assemelhar-se a uma impulso 
espontâneo (GOMBRICH, 2004, p. 604). 

 
 Nesse caso, Gombrich (2004, p. 602) refere-se à influência do Tachismo, nesse 

processo de mudança em relação à criatividade artística na primeira metade do século XX. O 

Tachismo foi um movimento que iniciou na França e que tem sua significação a partir da 

palavra tache, “borrão, mancha”. Através de pinceladas livres, normalmente na cor preta, 

inspiradas na escrita ideográfica oriental, ocorria uma maior liberdade espressiva dentro de 

pinturas que buscavam maior abstração, fato que despertou interesse em Pollock, com as suas 

novas técnicas de aplicação da tinta.  

 Aponta Gombrich (2004), através de pinceladas espontâneas a arte encontrou uma via 

de existência que buscava romper com a pintura acadêmica no período posterior a Segunda 

Guerra Mundial, associado ao movimento de Abstração Lírica. São suas características o 

gesto espontâneo e instintivo, a improvisação nas formas, encontrando afinidade com o 

Expressionismo Abstrato e com o Surrealismo, pela valorização do inconsciente, com o 

Dadaísmo, em função da defesa do caráter irracionalista da arte.  

 Nesse período os artistas encontraram uma liberdade criadora, através da expressão  

construída a partir de variados recursos materiais. As possibilidades e os caminhos são 

múltiplos, de forma que as inquietações permitem que a arte contemporânea amplie seus 

objetos de estudo, a partir da análise de objetos concretos, assim como de uma gama de 

referências conceituais relacionadas às urgências e aos comportamentos sociais.  

 Refletir sobre a arte torna-se tão relevante quanto à própria arte em si, que agora já não 

é o objetivo final, conforme algumas vertentes, mas sim um instrumento, um campo de 

expressão e mediação cultural, para que se possa meditar sobre os novos conteúdos 

emergentes do cotidiano, marcado pelas velozes transformações vivenciadas no mundo atual.  

 Para Chipp (1999):  
O período contemporâneo, iniciado por volta de 1945, vem assistindo a 
transformações excepcionalmente drásticas, mesmo num século 
caracterizado por revoluções em todas as áreas da cultura, da sociedade e da 
política. As grandes mudanças no panorama artístico, que se centralizaram 
primeiro em Nova York, irradiaram dessa cidade para diversas capitais do 
mundo- Londres, Roma e Tóquio- levando Nova York a dividir com Paris a 
honra de patrocinar novos e importantes movimentos (CHIPP, 1999, p. 509). 
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 As condições sociais relacionadas aos séculos XX e XXI trouxeram urgências que 

encontraram na arte contemporânea  diferentes formas de expressão.  E é sob essa premissa 

que a arte contemporânea ganha seu sentido no pensar, no refletir. Seu conteúdo, inacessível a 

princípio, para muitos, incorporado nas diversas referências moldadas na obra, revelam 

conceitos.  Pelo seu conteúdo desafiador, incômodo e reflexivo, a arte contemporânea pode 

provocar em quem a observa a expansão da percepção estética e da interpretação.  

 Desta forma, a arte contemporânea caracteriza-se como um fenômeno que produz 

diversos desdobramentos relativos ao processo criativo, à inserção no mercado de arte, quanto 

à sua validação e aos métodos de análise, dentro de um processo dinâmico e diversificado. Tal 

ambiente metodológico diz respeito também ao espaço de criação e formação do artista que 

irá determinar a natureza do processo. 

 A  arte contemporânea constituí-se, ao longo do final do século XX e início do século 

XXI, num período onde há o encontro de novos métodos artísticos e novas experiências 

estéticas, a partir de uma liberdade criativa em termos tanto dos conteúdos expressivos, dos 

materiais e dos espaços, quanto das diferentes linguagens artísticas, a partir da percepção do 

“coletivo” como fator que extrapola a “realidade” do ateliê.  Há uma emancipação da 

produção artística a partir de um confronto estabelecido entre criação artística e sociedade, de 

tal maneira que o artista torna-se um investigador de formas e materiais e pesquisador de 

imagens significativas. Desta maneira, a arte consolida-se além da inspiração e criação, 

solicitando técnica e reflexão. 

 Conforme Lucie-Smith (2006), as mudanças na arte contemporânea nas últimas três 

décadas apontam para um cenário onde a natureza e o papel da arte variam 

consideravelmente. Um fator bastante relevante consiste no desenvolvimento da arte 

contemporânea em direção ao próprio centro da nossa cultura, configurando no início do 

século XXI um público de arte bastante diversificado e muito mais amplo que há três décadas.  

 Para Belting (2006) há uma mudança de público. Antes aquele sujeito que ia ao museu 

buscando informação e entretenimento, agora reivindica uma representação estética que reflita 

as situações sociais atuais. Desta forma, Belting (2006) reflete que:  
    A questão não consiste em saber se devem existir museus de arte 

contemporânea, mas em repensar a forma convencional do museu e sua 
tarefa de representação histórico-artística, como não sendo mais adequadas 
para tal, frente a um cenário artístico atomizado por galerias de arte e por um 
mercado de arte (BELTING, 2006, p. 164). 
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 Desta forma, o papel tradicional do museu como portador da história e como lugar de 

culto de um público burguês corresponde ao valor simbólico que foi encenado tão 

visivelmente no museu de arte há tempos atrás. Porém, na atualidade, o público busca uma 

autorrepresentação e encenação de situações sociais e particulares dentro de um ideal de arte e 

de museu. O público, desta maneira, entra no museu também com o desejo de informação 

cultural, procurando uma representação de seu próprio tempo do qual, conforme Belting 

(2006), não possui mais nenhum símbolo válido.  

 Com esse fato houve uma crescente expansão da construção de novos museus. 

Conforme Lucie-Smith (2006), para os artistas, críticos e curadores, a arte contemporânea 

precisa continuar enfatizando sua atitude contestadora em relação a muitos aspectos da 

sociedade contemporânea. A obra de arte contemporânea, para manter o direito à 

autenticidade, tem que corresponder à chamada “arte do espetáculo”, a qual resulta na 

constituição de um pacto travado entre a instância de produção e comercialização da arte e o 

grande público, quanto às atitudes e valores de consumo. 

 A arte contemporânea apresenta um desejo herdado do modernismo de instilar a 

controvérsia. E para tal utiliza do domínio de tecnologia, através de obras criadas a partir de 

narrativas visuais e sonoras com base em formas de expressão que utilizam a fotografia, o 

vídeo e a arte ambiental como linguagens atuais. 

 O artista, nesse contexto, participa da “desterritorialização” da arte ao questionar o 

conceito reconhecido de arte, a natureza do objeto artístico e sua delimitação perante outros 

domínios do saber e da interpretação. 

 A subjetividade da obra cria, muitas vezes, um discurso que ganha significado  a partir 

da fala do artista. Há a necessidade de que a obra se sustente esteticamente para além do 

“texto”, refletindo a intencionalidade de um conteúdo formal que é construído a partir da 

materialidade da obra e de uma iconografia intertextual e paratextual, numa manifestação que 

é construída na fronteira entre o ente sígnico e o ente imagético. 

 Para Buoro (2002): 

A imagem ocupa um espaço considerável no cotidiano do homem 
contemporâneo. [...] Faz-se necessário uma tomada de consciência dessa 
presença maciça, pois, pressionados pela grande quantidade de informação, 
estabelecemos com as imagens relações visuais pouco significativas. 
Espectadores passivos têm por hábito consumir toda e qualquer produção 
imagética, sem tempo para deter sobre ela um olhar mais reflexivo, o qual a 
inclua e considere como texto visual e, portanto, como linguagem 
significante. Somos submetidos às imagens, possuído por elas, e sequer 
contamos com elementos para questionar esse intrincado processo de 
enredamento e submissão. É imperativo investir numa prática que 
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transforme esses sujeitos em interlocutores competentes, envolvidos em 
intenso e consistente diálogo com o mundo, estimulados para isso por 
conexões e informações que circulam entre verbalidade e visualidade 
(BUORO, 2002, p.34). 

 

           Nessa concepção, a imagem torna-se fator imperioso, pois provoca o imagético, através 

da criatividade e de novas concepções traduzidas em diferentes linguagens de tal forma que, 

para Debray (1993, p. 319): “O pensamento por imagem não é ilógico, mas alógico. Tem a 

forma de mosaico, sem relevo com vários níveis de uma sintaxe”. 

 Cada linguagem tem uma gramatologia própria, possibilitam infinitas ressignificações.  

E cada significado gera uma nova leitura, dentro dos sistemas que são códigos que fomentam 

a construção de conteúdos expressivos não lineares e, portanto, interdisciplinares. 

 Conforme  De Michele (2004), o exame crítico dos movimentos artísticos da primeira 

metade do século XX dirige o foco dos novos artistas para a ideia de decomposição oriunda 

do cubismo. Porém, no caso do Tachismo, a decomposição se apresenta através de uma 

desconstrução explosiva da forma e não analítica como no Cubismo apresentado por Pablo 

Picasso (1881- 1973)  e Georges Braque (1882- 1963). Tal postura reflete o que Chipp (1999) 

aponta como a intuição criadora presente na tentativa de um rompimento radical da forma. 

“Picasso rompera com a forma fechada. Uma nova ferramenta havia sido forjada para servir a 

uma nova finalidade” (CHIPP, 1999, p. 258). Há uma ênfase na gestualidade, como uma 

tentativa de ultrapassagem tanto dos conteúdos realistas, quanto dos formalismos 

geométricos. Cria-se um movimento fundado num discurso acerca das linguagens da arte e 

das formas de expressão.  Aspectos como os happenings, os acontecimentos performáticos e 

os objetos produzidos dentro de um consciente nonsense, produziram a percepção de uma arte 

“sem conteúdo ou nexo”, na formulação do absurdo ou de uma arte vazia.  

 Nesse sentido Ostrower (1983) aponta:  

[...] esses primeiros happenings (acontecimentos), intencionalmente 
grosseiros e ofensivos; moças com roupa de primeira comunhão recitando 
versos obsenos, por exemplo. Ou produziam objetos que eram puro 
nonsense, um contra- senso total, tal como um ferro de passar roupas cuja a 
face lisa estivesse cheia de pregos [...] (OSTROWER, 1983, p. 332). 

  

 Essa arte que parece irracional e que se constrói contra uma cultura de racionalidade 

humana, caracteriza-se como um “quase protesto”. Mas, além do protesto, deu-se uma 

verdadeira descoberta de novas linguagens. Esse fato se deu devido à grande necessidade de 

inovação nas formas de expressão artísticas, assim como na busca de novos materiais e 

técnicas.   
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            Para Bürger (2008):  

O receptor experimenta essa denegação de sentido como choque. Esse 
choque é intencionado pelo artista  de vanguarda, que mantém a esperança 
de, graças a essa privação de sentido, alertar o receptor para o fato de a sua 
própria práxis vital  ser questionável e para a necessidade de transformá-la. 
O choque é ambicionado como estimulante, no sentido de uma mudança de 
atitude; e como meio, com o qual se pode romper a imanência estética  e 
introduzir uma mudança da práxis vital do receptor (BÜRGER, 2008, p. 
158). 
 

 A ideia de arte informal deve ser compreendida no contexto de crise mundial 

instaurada no pós-guerra, especialmente na Europa, através de uma acentuada descrença em 

relação à racionalidade ocidental e à civilização tecnológica, representadas pelas vanguardas 

do começo do século XX.  

 Conforme Eco (2008), a princípio, do ponto de vista tradicional, na arte 

contemporânea, há a apresentação de  materiais que diferem daqueles utilizados na produção 

de obras consideradas, nos períodos anteriores, como “arte”. Isto é, a tela, a tinta e os 

materiais escultóricos não dão conta de uma expressão que emerge para a espacialidade e 

apresenta novas arquiteturas. Desta forma, metais, pedras, ar, luz, som, palavras, imagens e, 

principalmente, objetos de uso cotidiano, que a priori são funcionais, tornam-se, a posteriori, 

obras de arte, porque assim estão apresentados e contextualizados num dado local que pode 

ser um museu, enquanto espaço sacralizado de arte, ou outro espaço qualquer que evoque tal 

significado. 

 “Os curadores e galeristas buscam as atividades de vanguarda inspiradas no domínio 

da tecnologia e em detrimento às formas tradicionais de expressão artística, tais como a 

pintura e a escultura, por considerá-las inerentemente não-contemporâneas” (ARGAN, 2010, 

p. 215).  

A fotografia, as imagens digitalizadas, o vídeo e o filme, a arte ambiental e a 

instalação, entre outras formas de expressão, correspondem às linguagens artísticas 

contemporâneas. Nesse contexto, os museus buscam proporcionar a construção de cenários 

que satisfaçam às demandas contemporâneas. Tornam-se locais onde ocorre o “espetáculo”, 

que é oferecido democraticamente a um público de massa e não somente a uma elite.  Assim, 

o museu configura-se como um local físico-arquitetônico e simbólico catalisador de 

experiências de fruição estética.  

 Para Archer (2012),  aqueles que examinarem a arte dos dias atuais será confrontado 

com uma desconcertante profusão de estilos, formas, práticas e programas.  Desta forma, 
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indagamos quais são os critérios para que o que vemos nos museus seja qualificado como 

“arte”?  

 No princípio dos anos 1960 ainda, conforme a perspectiva de Eco (2008), era possível 

pensar nas obras de arte como pertencentes a uma de duas amplas categorias: a pintura e a 

escultura. Porém esse “duopólio” começa a ser desafiado por obras como as colagens cubistas 

e a fotografia, que irão reivindicar seu reconhecimento como expressão artística, já na 

primeira metade do século XX.  

O artista Hélio Oiticica (1937- 1980), o qual tem no Instituto Inhotim diversas obras 

expostas, sendo uma delas apresentada e analisada nesta tese (cf. Capítulo 4), já nos anos 

1960 e 1970, questionava o espaço expositivo da galeria e os materiais e suportes 

convencionais, defendendo a expressão "nova objetividade" (cf. Anexo B), no sentido de 

traduzir as experiências das vanguardas brasileiras, em geral, e a sua em particular.  Disse ele: 

"Toda a minha evolução de 1959 para cá tem sido na busca do que vim a chamar 

recentemente de uma nova objetividade e creio ser esta a tendência específica da vanguarda 

brasileira atual [...]" (A Nova Objetividade Brasileira, 1967, Anexo B, p. 252). Para Hélio 

Oiticica havia uma tendência à superação dos suportes tradicionais (pintura, escultura etc.), 

em proveito de estruturas ambientais e objetos. 

Oiticica foi um dos primeiros artistas brasileiros a expandir a noção de arte para além 

dos limites do quadro e da escultura, usando o espaço e os comportamentos humanos em seu 

trabalho. Segundo a sua própria fala, registrada numa entrevista intitulada como “A 

transformação dialética da pintura”, concedida à Vera Martins e publicada originalmente no 

Suplemento Dominical do Jornal Brasil, em 21 de maio de 1961:  
Sinto que o quadro não satisfaz de forma alguma as necessidades de 
expressão de nosso tempo. [...] Dado o quadro, temos um suporte para a 
figuração. No quadro, o sentido de espaço, está limitado ao retângulo [...] 
suporte passivo da expressão (Entrevista com OITICICA apud MARTINS, 
1961, s. p.). 
 

Oiticica comenta a questão da superação do quadro e do uso da tela, na busca por 

novos suportes e novas formas de expressão que proporcionassem ao artista uma liberdade 

criativa maior, através de um novo campo de expressão que permitisse subverter o espaço da 

galeria enquanto um local expositivo e sair em campo, explorando outros ambientes, através 

da criação de instalações e obras que gerassem um maior envolvimento e participação do 

espectador. 
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 Já nos anos 1960 as experiências da Pop Art  tentavam adicionar à perspectiva estética  

o imaginário banal, através da utilização das imagens do cotidiano, como podemos verificar 

nas serigrafias e produções artísticas de Andy Warhol (1928- 1987), caracterizadas como: uso 

de conceitos de publicidade em suas obras, uso de tintas acrílicas na cores fortes e brilhantes, 

enfoque nos objetos de consumo e temas do cotidiano, reprodução de imagens icônicas em 

série. As colagens e a utilização de matéria-prima descartável, geralmente não utilizada pelos 

artistas plásticos, foram outras técnicas privilegiadas por Andy. Vide figura 62. 

       
Figura 62: Obra Marilyns (1962 – serigrafia e acrílico sobre tela) de Andy Warhol. 

Fonte: < https://direcaodeartedesign.wordpress.com/2011/08/29/andy-warhol-e-a-serigrafia-%E2%80%93-por-
jesyka-lemos/>  

 

Conforme Archer (2012), Andy Warhol utilizou como matéria estética as imagens de 

pessoas universalmente conhecidas, tais como Jacqueline Kennedy (1929- 1994), Marilyn 

Monroe (1926- 1962), Mao Tse-tung (1893- 1976) , Che Guevara (1928- 1967) e Elvis 

Presley (1935- 1977), como fontes do seu trabalho. Para tanto, empregava uma técnica 

baseada em pintar grandes telas sobre fotografias transferidas por serigrafia para a tela. Para 

Belting (2006, p 83): “Warhol, para dizer de maneira paradoxal, não fazia em absoluto um 

retrato quando retratava alguém [...], tratava-se de esteriótipos transmitidos por meios de 

comunicação públicos, que veiculavam menos a pessoa do que sua image por meio de um 

slogan visual”. 

Warhol desconstruía a imagem e a figuração dos objetos retratados com o propósito de 

rever questões ligadas ao “comércio e consumo” da informação dentro do mercado de arte e 

fora dele, refletindo e fazendo o espectador refletir quanto à comercialização das obras e a 

banalização da arte, numa analogia às “celebridades” e aos produtos mais comercializados e 

banais nos EUA. Com este propósito, desenvolve uma produção artística baseada em temas 

extraídos do cotidiano, tais como as latas de sopas Campbell e as garrafas de Coca-Cola nesse 
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processo de ready-made. Através do uso de elementos de consumo, colocando lado a lado as 

imagens icônicas de celebridades e produtos-símbolo da nação americana, propunha uma 

reflexão sobre a  real “situação de consumo” e política cultural do país. Vide figura 63. 

 
Figura 63: Obra 210 Garrafas de Coca-Cola (1962 – serigrafia e acrílico sobre tela), Andy Warhol. 

Fonte: https://direcaodeartedesign.wordpress.com/2011/08/29/andy-warhol-e-a-serigrafia-%E2%80%93-por-
jesyka-lemos/  

 
De forma semelhante, o artista brasileiro Cildo Meireles (1948, Rio de Janeiro),  

utiliza as garrafas de Coca-Cola para as inserções nos Circuitos Ideológicos, tal qual o Projeto 

Coca-Cola (1970), que consistiu em escrever, sobre as garrafas, um dos símbolos mais 

eminentes do imperialismo norte-americano, a frase Yankees go home, isto é, “Yankees 

voltem para casa”, numa referência à guerra do Vietnã.   

É importante frisar que tanto Warhol quanto Meireles propõem discussões acerca do 

consumo de objetos, de imagens icônicas e de ideias, que são veiculadas pela mídia, entre 

outras formas de comunicação, dentro de um questionamento de uma ideologia que manipula 

e massifica. As questões políticas e sociais estão fortemente atreladas aos seus trabalhos 

artísticos. 

 Conforme Paul Wood (2002, p. 61), “No Brasil, Cildo Meireles refez a tradição do 

ready-made com a sua série, iniciada em 1969, das Inserções em Circuitos Ideológicos [...]”, 

num processo de retirar determinados objetos de circulação, interferir artisticamente sobre os 

mesmos e, posteriormente, recolocá-los no mercado. Segundo Paul Wood (2002, p. 61), “No 

Projeto Coca-Cola, de 1970, Meireles apoderou-se de garrafas vazias de Coca- Cola, as quais 

seriam talvez o símbolo do capitalismo americano de consumo [...]”. Tal proposta tratava-se 

de fazer circular mensagens de cunho ideológico e político. Tais mensagens foram impressas 

nos vasilhames das garrafas que voltaram para a esteira de produção. Essas garrafas, ao 

receberem o líquido marrom, tinham suas mensagens escritas em branco destacadas do fundo. 

Assim, voltavam ao mercado consumidor para serem “consumidas”. Vide figura 64. 
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Figura 64: Obra  Projeto Coca- Cola (1970), de Cildo Meireles. 

Fonte: http://www.democrart.com.br/aboutart/artista/cildo-meireles/ 
 

O projeto faz referência a toda problematização desenvolvida pelos movimentos de 

vanguarda, tais como as produções do artista Marcel Duchamp (1887- 1968)  do início do 

século. Uma espécie de “ready-made às avessas” (Disponível em:   

<http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2008/oct/11/cildo-meireles>). 

As ações artísticas de Andy Warhol encontram a sua origem nas proposta de 

Duchamp, que em 1917 inventava o termo ready-made, para descrever os objetos 

industrializados e fabricados em série, os quais ele passou a utilizar como fonte de expressão 

artística, tal qual a Roda de Bicicleta (1913) e o mais emblemático, Fonte (1917), vide figura 

65, o qual era um urinol masculino.“Ao levar um urinol produzido em massa para o museu, 

Duchamp sugeria aos espectadores que refletissem sobre suas ideias preconcebidas a respeito 

do que era arte e sobre como os museus atestavam a autenticidade das obras de arte” 

(FARTHING, 2011, p. 500). 

 
Figura 65: Obra Fonte (1917), de  Marcel Duchamp. 

Fonte: http://www.allposters.com/gallery.asp?startat=/getposter.aspolAPNum 
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 Tal atitude por parte de Duchamp, conforme as observações de Archer (2012, p. 3), 

“[...] pedia que o observador pensasse sobre o que definia a singularidade da obra de arte em 

meio à multiplicidade de todos os outros objetos”. 

 Conforme reflexões apresentadas por Rizolli, Martins e Mello (2012), acerca da arte 

contemporânea: 

A tríade Duchamp, Warhol e Beuys abre-se ao irreversível cenário 
interdisciplinar da arte contemporânea. Duchamp e os ready-mades inaugura 
a era das imagens prontas e das montagens conceituais, livrando a arte de 
suas convencionais modalidades materiais e técnicas e vislumbrando novos 
mecanismos procedimentais; Warhol e sua coletiva maneira de produzir 
figuras multiplica o campo especular entre arte e cultura, gerando novos e 
transitórios signos – entre a fixação e a mobilidade das imagens; Beuys e 
suas viscerais relações com a criação, experimenta novas materialidades 
artísticas e desafia – para expandir - os limites da expressão humana 
(RIZOLLI; MARTINS; MELLO, 2012, p. 788). 

 

 Para Andy Warhol (1928- 1987), conforme Archer (2012, p. 10), “[...] a repetição de 

figuras famosas associadas ao consumo da imagem [...]”, entre sopas e celebridades, 

relacionava-se à sociedade de consumo e a uma identidade cultural e artística que estavam 

sendo questionadas através das manifestações artísticas da época. Sua exposição na Ferus 

Gallery, em Los Angeles – 1962, consistia em 32 pinturas de latas individuais de sopa 

Campbell. Na Stable Gallery, foram latas de suco de tomate Campbell. Vide figura 66. 

 
Figura 66: Obra da Série de Latas de Sopa Campbell (1962),  de Warhol. 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=latas+de+suco+de+tomate+Campbell-+Warhol&espv  
 

 A partir das obras de Warhol, relativas à Pop Art, as referências formais das 

linguagens artísticas convencionais estavam sendo questionadas com base na ideia de que a 

obra de arte era tratada como uma mercadoria num mercado, tal qual uma lata de sopa.   
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 O movimento artístico Pop Art originou-se na Inglaterra no ano de 1955. Teve seu 

ápice nos Estados Unidos, durando até 1966. A expressão Pop Art foi criada pelo crítico 

inglês Lawrence Alloway (1926- 1990). Na América ela desenvolveu-se plenamente.  

Esse novo modelo de arte significa a “utopia” ou o “não-lugar’, tendo por objetivo 

encontrar uma estrutura artística que traduza uma inserção numa dimensão social. 

 Para Argan (2010), quanto aos imperativos da arte atual:  
 
A própria matéria posta em signo faz-se signo: signo de uma desolada 
ausência de vida, na qual o observador reconhece a negatividade total do seu 
existir. Em tal condição de negatividade ou não-ser, já não é possível o 
afastamento, a viva relação dialética entre o sujeito e o objeto sobre a qual se 
funda a representação (ARGAN, 2010, p. 629). 
 

 Desta forma, a arte presume uma relação simbólica que acontece em dado contexto, 

sugerindo uma poética própria a um dado lugar e a uma gama de espectadores de arte, que 

com ele vão interagir encontrando significados possíveis numa negociação de sentidos que 

extrapolam o discurso atrelado à obra, estabelecendo-se fora dos limites da percepção estética 

da obra.  

 Para Wood (2002), o Conceitualismo torna-se uma tendência quando se fala de arte 

contemporânea, de forma que a expressão “arte conceito” está associada à linguagem. A Arte 

Conceitual tem a linguagem como “material”. Animais mortos conservados quimicamente, 

materiais empilhados, salas vazias, figuras desmaterializadas constituem objetos artísticos 

produzidos por artistas com o objetivo de gerar uma espécie de contemplação estética.   

 Conforme Wood (2002), o termo:  

“Conceitualismo”, ao que parece, passou a ser identificado, em alguns 
redutos, como qualquer conjunto de práticas contemporâneas que não se 
conformam às expectativas convencionais de exposição de arte, isto é,  que 
mostrem objetos feitos pelo artista e voltados à contemplação estética 
(WOOD, 2002, p. 9).  
 

 Usado neste sentido, o termo Conceitualismo apresenta-se identificado, na arte 

contemporânea, quanto a sua interpretação, com o conceito de Arte Conceitual que se torna 

um cânone estético que nasce do modernismo. 

 Para Farthing (2011): 

A arte conceitual surgiu na década de 1960, como um desafio às 
classificações impostas à arte por museus e galerias. As galerias afirmavam 
categoricamente ao público: “Isto é arte”. Já a arte conceitual buscava 
questionar a prórpia natureza da arte, perguntando: “O que é arte?” O 
filósofo e ativista Henry Flynt (nascido em 1940) fez a primeira referência à 
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“arte-conceito” em 1961, mas o termo “arte conceitual” só foi usado no fim 
da década (FARTHING, 2011, p. 500 -501). 
 

A questão central na Arte Conceitual é a formulação do conceito que usa referências 

simbólicas, solicitando significados que deslocam elementos de um local para o outro, 

transmutando-os em entes iconográficos. Neste sentido, as imagens podem ser lidas como 

análogas à linguagem. A obra de arte pode ser lida como um texto visual. A imagem é 

representação. Não o é de fato, pois é arte e como tal apresenta seu potencial poético, 

metafórico ou simbólico. 

Para o artista Sol Le Witt (1928- 2007), a partir de seus escritos no artigo “Parágrafos 

Sobre a Arte Conceitual”, editado no jornal Artforum, a “nova arte”, conforme Farthing 

(2011, p. 500), “[...] era uma inversão das práticas anteriores e que trazia o conceito para o 

primeiro plano, tornando a produção da própria arte algo secundário”. E segundo, Farthing 

(2011, p. 500), “Na verdade, as raízes da arte conceitual remontam ao Dadaísmo e à Fonte 

(1917) de Marcel Duchamp (1887- 1968), um urinol instalado sobre um pedestal e assinado 

com um nome fictício, “R Mutt””.  

 Conforme Wood (2002), a Arte Conceitual apresenta, inicialmente, uma questão 

central: a criação de obras que pudessem ser observadas segundo um olhar contemplativo, 

propriamente dito. Há a introdução na arte contemporânea, segundo o autor, de um período 

que pode ser identificado como pós-moderno, numa contraposição à produção modernista. Tal 

período é composto por espaços configurados por instalações e estruturas que oferecem ao 

observador os mais diferentes objetos como, por exemplo, pilhas de concreto, tubarões, 

fotografias, vídeos, persianas, grades, etc., como pode ser verificado na obra Através 

(1989/2006), do artista brasileiro Cildo Meireles (1948, Rio de Janeiro), que trata-se de uma 

instalação que apresenta as dimensões: 600 x 1500 x 1500 cm. É composta por materiais 

diversos e foi originalmente criada em 1983 e, posteriormente montada em 1989, sendo 

apresentada no Instituto Inhotim em 2006. A instalação apresenta materiais e objetos 

utilizados comumente para criar barreiras, tais como uma cortina de chuveiro, uma grade de 

prisão, uma cerca, uma tela de alambrado, entre outros, passando por materiais de origem 

doméstica, industrial e institucional. Sempre em dupla, os elementos se organizam com rigor 

geométrico sobre um chão de vidro estilhaçado, oferecendo diferentes tipos de transparência 

Vide figura 67. 
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Figura 67: Obra Através (1989/2006), de Cildo Meireles. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

 Ao se apropriar de objetos do cotidiano e, portanto, funcionais, o artista propõe uma 

nova percepção na configuração usual, suas proporções e seu contexto. Essa instalação 

permite a interação do espectador que percorre a sua estrutura inserindo o seu corpo no corpo 

da obra, produzindo diferentes interpretações. Desta forma, propõe que o observador reflita 

sobre como percebe o espaço e o mundo e como se apropria dos objetos. 

Estes objetos artísticos ganham sentido na proposta de Arte Conceitual, movimento 

que surgiu entre os anos 1960 e 1970 e que perdura até os dias atuais, sendo tal movimento 

muito importante no fomento a debates que abriram os caminhos da arte para as instalações e 

para a arte performática.  

Um exemplo dessa proposta consiste na obra Palíndromo Incesto (1990- 1992) do 

artista brasileiro Tunga (1952- 2016),  a qual é uma instalação composta por fio de cobre, ímã, 

aço, limalha de aço e termômetros de vidro que compõem a instalação permanente no 

Instituto  Inhotim, instalada dentro da Galeria Psicoativa Tunga (2012). A escala real é uma 

representação da escala imaginária de um dedal. Vide figura 68. 

 
Figura 68: Obra Palídromo Insesto (1990- 1992), do artista Tunga. 
Galeria Psicoativa-Instituto Inhotim- Brasil- vista interna (2010). 

Fonte: http://www.metalica.com.br/instituto-inhotim-arte-paisagismo-arquitetura-e-inclusao-social-a-ceu-aberto 
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 A qualidade do objeto é ressignificada no contexto da obra, permitindo que a criação 

se desdobre em um “fenômeno” que extravasa a obra em si. Quanto à interpretação, esta pode 

ocorrer em graus de proximidade do observador em relação ao objeto observado, 

estabelecendo índices que vão da percepção fenomênica da sua materialidade a graus mais ou 

menos profundos de abstração, num distanciamento da sua materialidade em busca de um 

discurso interpretativo que se desloca do presente, o objeto, para o ausente, a interpretação de 

seus referentes.  

 Neste sentido, pode-se afirmar que “Os discursos que determinam o estatuto da arte e 

o valor de um objeto artístico são de outra natureza, mais complexa, mais arbitrária que o 

julgamento puramente técnico” (COLI, 1995, p. 15). Assim, segundo Coli (1995, p. 23) “[...] 

a história da arte e a crítica não se contentam, porém, em determinar, com um veredicto sem 

justificações, a qualidade do objeto artístico”.  

O crítico analisa as obras, e sua função é eminentemente seletiva. De certo modo, 

torna-se o juiz que valoriza ou desvaloriza o objeto artístico. “[...] o historiador da arte 

procura em princípio evitar os julgamentos de valor. Entretanto, o historiador da arte não 

consegue evitar inteiramente os critérios seletivos, pois o conjunto de objetos que estuda 

supõe uma escolha” (COLI, 1995, p. 35-36). Privilegiará um autor que pareça, a seus olhos e 

aos de seus contemporâneos mais importante, consagrando-lhe um maior número de páginas, 

aprofundando mais a análise. Dando continuidade a essa discussão, Argan (1994) comenta 

que: 
Na nossa época o patrimônio artístico está em perigo por causa do impetuoso 
desenvolvimento de uma cultura técnico-científica que tem e ostenta outros  
interesses; da degradação da figura das cidades que constituem precisamente 
o “local” da arte, da especulação descontrolada, da tendência infeliz para 
considerar os bens culturais sob o aspecto puramente  econômico (ARGAN, 
1994, p. 41). 

 

 Segundo Argan e Fagiolo (1994, p. 99), “[...] a experiência visual é algo de organizado 

e de global”. Há uma razão, filiada à sensação, no ato de ver a obra, enquanto fenômeno 

cognitivo, que transcende a pura visualidade e faz surgir um ato consciente de interpretação. 

Refletindo sobre a condição da obra de arte contemporânea, Eco (2008), discute a 

noção de “obra aberta”, quando nos referimos à obra de arte, e sua fruição. Nesse sentido, 

abre um diálogo sobre as possibilidades semióticas quanto à constituição da obra de arte e a 

sua fruição por parte de um público. Tal obra apresenta-se ora como objeto acabado e 

definido, evocando do espectador uma dada fruição que reinterprete o que o autor pensou. Ora 
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enquanto objeto passível de uma multiplicidade de fruições realizadas por uma pluralidade de 

fruidores, que baseados em sua formação cultural e social, de sua condição histórica e das 

especificidades da sua sensibilidades estética, criarão “ordens” e demandas relativas à obra no 

imediato dela, enquanto uma “obra aberta”. 

 A ideia de estilo é questionada, pois está  ligada à ideia de recorrência, de constantes. 

Coli (1995, p. 24) aponta que “[...] numa obra existe um certo número de construções, de 

expressões, sistemas plásticos, literários, musicais, que são escolhidos (mas sem que esta 

noção tenha um sentido forçosamente consciente) e empregados pelo artista com certa 

frequência”. Tal ideia repousa sobre o princípio de uma inter-relação de constantes formais no 

interior da obra de arte. Neste sentido, frente à arte contemporânea, abandonamos a ideia de 

“estilo” e atribuímos aos movimentos anteriores, à origem do que identificamos como arte 

contemporânea.  

Deborah Wye (2007), em artigo editado no MoMA- O Museu de Arte Moderna de 

New York, intitulado “Multiplex: Directions in Art, 1970 to Now”, de novembro de 2007, 

comenta que a arte contemporânea surgiu por volta de 1970, um período em que os valores e 

as instituições estabelecidos foram questionados de forma geral, havendo uma consequente 

mudança no pensamento crítico sobre a arte. Os "ismos" deram lugar ao "pluralismo", na 

tentativa de descrever um terreno artístico complexo, com uma variedade de abordagens 

amplamente divergentes. Algumas dessas práticas definiram novas sensibilidades, enquanto 

outras que há muito foram ignoradas ganharam nova relevância. O vídeo, a fotografia e a 

performance, desafiaram a autoridade da pintura e da escultura, e alguns artistas saíram às 

ruas ou intervieram na paisagem para escapar dos limites da galeria de arte.  

A Instalação, como uma linguagem, surgiu na tentativa de demonstrar a variedade de 

atitudes e estratégias coexistentes na arte contemporânea, dedicada a uma variedade de temas, 

tais como as abordagens formais e conceituais de abstração, à temática da mutabilidade, na 

qual a mudança e a memória desempenham papéis importantes, além de temas que provocam 

o público, através de uma arte irônica, humorística, jocosa e até ultrajante ou perturbadora.  

 Para Taylor (2005), o campo da arte contemporânea internacional tornou-se muito 

aclamado e cheio de energia, no que refere-se a cada artista, grupo ou exposição significativa, 

permitindo que sejam  revistos exaustivamente. 

 O impacto da desmaterialização da obra de arte, conforme Farthing (2011), 

corresponde a uma demanda do Mercado de Arte representado pelas grandes galerias de arte, 

que instituiram uma produção filiada à representação conceitual, num processo de recognição 
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daquilo que acreditávamos ser arte. Desta forma, o mercado internacional de arte atua sob os 

ditames de curadores e galeristas internacionais que, na atualidade, determinam o que é arte. 

A representação da instalação nos insere numa arquitetura subjetiva, conforme as 

indagações de Taylor (2005, p.41), o qual propõe que assim como a Body Art é capaz de criar 

performances que registram “[...] limit of the body’s own capacity for self-present”, isto é, o 

limite do corpo é a própria capacidade autopresente.  Ou, em outras palavras, a limitação do 

corpo ocorre para uma autoimagem no presente, quanto à obra que é vista e se vê, 

simultaneamente, sendo transitória por excelência, como pode ser verificado na performance 

apresentada na obra True Rouge (1997), do artista brasileiro Tunga (1952, Palmares, 

Pernambuco, 6 de junho de 2016, Rio de Janeiro), realizada novamente no ano do seu 

falecimento -2016, no Instituto Inhotim. Vide figuras 69 e 70. 

 

       
Figuras 69 e 70: Performance da obra True Rouge (setembro de  2016), do artista Tunga. 

 In: Instituto Inhotim, Brasil. 
Fonte: https://www.facebook.com/inhotim/photos/a.130822320277104.21680.1278536772 

40635/1525821157443873/?type=3&theater 
 

 A obra foi inspirada num poema homônimo escrito por Simon Lane e que descreve 

uma ocupação do espaço pelo vermelho, valendo-se de trocadilhos entre a língua inglesa e 

francesa (cf. site do Inhotim- referências). Tunga apresenta uma tendência multimídia em 

artes visuais, que baseia-se na compreensão das ações físicas de uma obra como parte do 

pensamento sobre ela. Como um fenômeno, a obra True Rouge (2006) apresenta 

questionamentos visuais acerca dos limites entre ciência e fantasia, realidade e ficção, 

resultando na criação de uma mitologia própria. A obra é composta por redes, madeira, vidro 

soprado, pérolas de vidro, tinta vermelha, esponjas do mar, bolas de sinuca, escovas limpa-

garrafa, feltro e bolas de cristal, dimensão: 1315 x 750 x 450 cm. 

 A obra Sulvival in Alien Circunstances, “Sobrevivência em Circunstâncias 

Estrangeiras”, 1977, do artista Stuart Brisley (1933- ), caracteriza-se como uma obra relevante 

na mudança conceitual  sobre a criação da Instalação como uma intervenção em arte, de tal 

forma que, conforme a afirmação de Taylor (2005, p. 43),  o “[...] artist built a wooden 
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structure in whith Abstract Expressionism or ‘action painting’; the latter term is particularly 

significant in the present context”, isto é, o "[...] artista construiu uma estrutura de madeira 

com o Expressionismo Abstrato ou action painting; o último termo é particularmente 

importante no presente contexto" (Trad. da Autora). Vide figuras 71 e 72. 

        
Figuras 71 e 72: Obra Survival in Alien Circumstances, 1977.  

Performance (with Christoph Gericke). Performance duration: 14 days. 
Documenta, Kassel 

Collection: FRAC Bourgogne 
Fonte: http://www.stuartbrisley.com/pages/27/70s/Works/Survival_in_Alien_Circumstances/page:29 

 

 A obra Survival in Alien Circumstances foi desenvolvida pelo artista Brisley e um 

grupo de trabalhadores, que cavaram um buraco,  cujo o objetivo era criar um lugar para viver 

por duas semanas e, após esse período, deixar a evidência da obra como uma instalação a ser 

observada. A escolha do local foi fortuita, mas como os entulhos da Segunda Guerra Mundial 

foram depositados lá, eventualmente, formando a base para um parque, ao cavarem depararam 

com todos os tipos de detritos, incluindo fragmentos de ossos humanos o que caracterizou a 

obra como um registro histórico de resgate de indícios de um determinado período, 

atualizados pela Instalação Contemporânea.  

 Taylor (2005) aponta como a arte atual continuou a provocar e causar perplexidade em 

um público fascinado e desejoso de fruição. A arte nas últimas três décadas foi energizada não 

apenas pela evolução das tecnologias que instrumentalizam a arte, mas pela propagação de 

uma nova proposta arquitetônica de museu, não só quanto à estrutura formal dos espaços 

físicos, mas também quanto aos arranjos e diálogos estabelecidos entre uma tríade 

fundamental: a obra, o espaço e o público, presumindo o estabelecimento de uma sinergia 

nascida da correlação entre esses três entes fundamentais. 

 Dentro de uma discussão, quanto à vanguarda histórica na arte contemporânea, 

podemos identificar a forma e seu contexto como questões centrais para entender as 
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características que estabelecem a identidade da obra de arte, com referência a sua qualidade 

formal e ao contexto através do qual ela, a obra, encontra a sua significação e a sua 

legitimidade. Neste sentido, seu conteúdo simbólico requer a abstração da forma e a 

identificação do contexto que mais que lhe conferir significado, atribui-lhe identidade 

cultural. A obra “fala” de algo com o observador, que na qualidade de fruidor, tenta 

decodificar essa “fala”. Desta forma, seu significado não está dentro da obra, mas fora dela, 

nas referências que a mesma evoca. É a condição inerente à obra conceitual: a ideia, o 

conceito prevalece sobre a “coisidade” da obra. Não é mais a “cadeira”, enquanto um objeto 

funcional. O que lembra a pintura de René Magritte (1898- 1967) “A traição das imagens” 

(1929), em que há a figura de um cachimbo e embaixo da mesma, a frase “Isto não é um 

cachimbo”. 

 Heidegger (2014, p. 11) afirma que a “obra de arte apresenta uma plasticidade, uma 

propriedade de “coisa” numa análise da exterioridade da obra”. Seu caráter de coisa acaba por 

determinar a experiência estética que proporciona. A tinta, a tela, a madeira, a pedra, o som 

são elementos que irão conspirar para que o quadro, a escultura, a instalação apresentem uma 

determinada configuração e, portanto, sejam identificados como obras de arte. Porém “[...] a 

confiança na interpretação da coisa em si aparentemente é infundada” (HEIDEGGER, 2014, 

p. 16). 

 Assim, a arte contemporânea pode ser analisada através de um amplo cenário 

internacional que apresenta obras de arte, que se caracterizam utilizando recursos variados tais 

como o vídeo e o cinema, a pintura e a escultura, a performance e a instalação, apresentando 

uma trajetória de criação e produção em diferentes linguagens de natureza interdisciplinar. 

 O Action Painting, a partir da proposta elaborada pelo pintor norte-americano Jackson 

Pollock (1912-1956), como afirma Farthing (2011), tornou-se particularmente importante no 

presente contexto.  

 Para tanto, Rizolli, Martins e Mello (2012) comentam:   
E, para chamar a origem de nossa proposição, o universo artístico 
contemporâneo prospecta a expressão colaborativa – em 
interdisciplinaridade: MecArt; GeoArt; BioArt; Body Art; Land Art; 
Performance; Instalação; Vídeo Arte; Supports-Surfaces; Site Works; Sound 
Art; WebArt. Por fim, da origem criativa às consequências produtivas, a 
ações dos Coletivos de Arte (RIZOLLI; MARTINS; MELLO, 2012, p. 788). 

 

 A arte atual se projeta no espaço, em múltiplas instalações e não se permite encerrar 

um único significado, mas requer do espectador um repensar constante sobre o que é arte.  
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Alguns movimentos de arte, como a Body Art (1960), onde o corpo do próprio artista era 

utilizado como suporte ou meio de expressão, pretendia chocar o espectador, despertando a 

sua curiosidade sobre o objeto de arte, numa consciente proposta de fazê-lo duvidar se a obra 

estava ou não ali, enquanto objeto material ou se as referências externas, as quais a obra 

aludia, estavam implícitas ou ocultas de tal forma que o seu significado fosse um enigma a ser 

desvelado. 

 Há uma discussão recorrente que, dentro desse “caos teórico”, parece haver uma 

evidente degradação da arte, quanto aos seus valores formais, tais como forma, espaço, cor, 

equilíbrio e composição, sugere Belting (2006).  

 Nota-se uma linguagem que insurge da tela, do papel, do metal e reivindica um espaço 

transdimensional, capaz de dar conta da contemporaneidade. Temos, por conseguinte, 

segundo Belting (2006, p. 115), “[...] uma nova genealogia da arte, que se despe dos 

“protocolos” pictóricos e escultóricos  e avança  para a construção de uma linguagem Neo-

contemporânea,  complexa, dinâmica e materialmente inovadora”. 

 Os temas sociais são simbolicamente representados através de temas como a cultura de 

consumo da civilização atual, ora pelo material que lhe dá suporte, ora pelas relações 

possíveis estabelecidas com o espectador.  

 Taylor (2005) afirma que a narrativa dominante da arte avançada nos EUA e na 

Europa Ocidental foi revitalizada (recriada)  por uma rede internacional em expansão, a partir 

da costa oeste da América, da Europa Central e Oriental, e, mais recentemente, da Ásia e da 

África, revendo as grandes controvérsias do final do século XX e os primeiros anos do século 

XXI e correspondendo às urgências sociais que apontavam para uma arte-denúncia, crítica e 

que permitisse questionar a realidade social, política, econômica e cultural do final do século 

XX e início do século XXI.   

 A arte, no contexto dessa discussão, sustenta o jogo do ocultar e revelar, sendo filiada 

às necessidades do mercado, transforma-se em mercadoria de consumo. Através de 

observações participativas e de uma centena de entrevistas realizadas em ambientes artísticos, 

a marchand e historiadora da arte Sarah Thornton (2010) faz uma profunda investigação sobre 

o mercado milionário de arte contemporânea internacional, tecendo críticas e observações 

sobre o mundo da arte e sobre um mercado que movimenta, além dos sentidos da arte atual, 

um vasto patrimônio de milhões de dólares. 

 Segundo Thornton (2010): 
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Nos últimos oito anos, o mercado de arte contemporânea teve uma enorme 
alta, a visita a museus disparou [...]. O mundo da arte ao mesmo tempo se 
ampliou e começou a girar mais rapidamente, se tornou mais aquecido, 
avançado e caro. O mundo da arte contemporânea é uma rede frouxa de 
subculturas que se superpõem, mantida unida por uma crença na arte. Elas se 
expandem pelo mundo, mas se concentram em capitais como Nova York, 
Londres, Los Angeles e Berlim (THORNTON, 2010, p. 13). 
 

 A racionalidade do mercado de arte determina as regras do jogo como regras absolutas 

de uma verdade atemporal que se estabelece num processo de racionalização da ordem 

industrial.  A competitividade e o lucro transformaram o mercado de arte em um investimento 

altamente lucrativo para uma elite. Os ditames desse mercado deliberam o que será exposto 

em galerias e museus, onde o público é alimentado sob o pressuposto status que ela confere, 

condicionalmente. 

 Thornton (2010) analisa o mercado de arte internacional, descrevendo a atual condição 

das obras de arte contemporânea como fator diretamente dependente dos ditames de um 

mercado que se estrutura configurado sob o poder de curadores, galeristas, marchands, 

artistas, colecionadores, leiloeiros e o grande público. Comenta que o “mercado de arte” é 

diferente do mundo da arte, sendo este último mais amplo, pois refere-se não só as pessoas 

que vendem e compram arte, mas aos demais agentes que não estão diariamente envolvidos 

com tal atividade comercial. Para Thornton (2010, p. 14), “É uma ‘economia simbólica’, na 

qual as pessoas permutam ideias, e o valor cultural é mais debatido do que determinado pela 

pura riqueza”. 

 Neste universo, as obras de arte são legitimadas a partir de um poder simbólico 

conferido pelos agentes que transmutam bens simbólicos em bens de fato. São stakeholders, 

isto é, são todos os agentes interessados na divulgação, profusão e comercialização das obras 

de arte. Esse fenômeno caracteriza o mundo arte contemporânea e o determina, de forma tal 

que os artistas, as obras e os museus que alimentam esse processo, são produzidos e se 

estabelecem conforme as regras desse mercado.  
 
O mundo da arte contemporânea é o que Tom Wolfe chamaria de 
“statusfera”. É organizado com base em nebulosas e muitas vezes 
contraditórias hierarquias de fama, credibilidade, importância histórica, 
vinculação institucional, educação, inteligência, riqueza e atributos como o 
tamanho de uma coleção (THORNTON, 2010, p. 14). 
 
 

Thornton (2010),  ao analisar o mercado de arte internacional, descreve a atual papel 

dos   leilões   quanto   às   obras  de    arte    contemporânea.   Para  Thornton  (2010, p. 28): 
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“[...] as casas de leilões tratam a arte como qualquer outro produto comercializável. No 

mundo dos leilões, as pessoas falam sobre “propriedades”, “patrimônios” e “lotes” tanto 

quanto sobre pinturas, esculturas e fotografias”. 

Na perspectiva de Thornton (2010), as obras de arte ganham um novo significado na 

arte contemporânea, não só por seus conteúdos e materiais subverterem todos os padrões e 

conceitos formais, mas pela própria natureza a que pertencem: abastecer um mercado de arte 

milionário, onde investidores compram e ganham somas consideráveis. É uma realidade 

capitalista contemporânea, na qual o valor de algo está atrelado a quanto ele vale em termos 

de preço e valor de mercado. São obras de arte avaliadas como “bens de luxo”, responsáveis 

pelo investimento de volumes extraordinários de dinheiro. 

Paradoxalmente, noções como “genialidade”, “criatividade” e “obra-prima” são 

evocadas pelos mesmos agentes que atuam na comercialização da arte. A principal 

preocupação para o mercado de arte, conforme a autora Thornton (2010), não é o significado 

da obra de arte, mas suas possibilidades de lucro baseadas em argumentos de venda, aquisição 

e investimento, que tendem a tornar o artista ou sua linguagem artística, numa referência, 

numa marca valorativa e consumível para um grupo seleto composto por galeristas, curadores, 

e  críticos de arte, além do público, em geral, alimentado por mídias e efeitos de marketing.   

Em continuidade as considerações sobre o mercado de arte,  Coli (1990) aponta: 
A crítica, portanto, tem o poder não só de atribuir o estatuto de arte a um 
objeto, mas de o classificar numa ordem de excelências, segundo critérios 
próprios. Existe mesmo uma noção em nossa cultura, que designa a posição 
máxima de uma obra de arte nessa ordem: o conceito de obra-prima (COLI, 
1990, p. 13). 

 

 A essência da “ordem de excelência” que produz classificações e enquadra 

determinadas obras na categoria de “obra-prima” transcende a obra em si e seu significado, 

estando vinculada à questão social e cultural da obra. Consiste na identificação que a obra 

produz e que se universaliza e se manifesta como uma referência de “gosto estético”, dentro 

de um mecanismo construído socialmente. A obra torna-se, desta forma, um aparato cultural, 

dotado de múltiplos significados que se manifestam a partir do contexto em que essa obra é 

avaliada.   

A interpretação da obra encontra-se dentro do universo subjetivo e particular do 

observador, num processo de diálogo incidental com a obra, provocado por um contexto que 

lhe dá significado. Tal contexto atribui sentidos à obra, criando na arte um espaço de 

interlocução. Pode-se exemplificar através de uma questão bastante recorrente na arte 
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contemporânea, quanto ao uso de objetos utilitários e, portanto, de natureza funcional, como 

elementos artísticos, através da transformação dos mesmos, a partir da intenção do artista, em 

objetos de arte, que são ressignificados num dado contexto.   

 Neste sentido, na arte contemporânea a referência é circunstancial, pois depende das 

relações conceituais e simbólicas que a obra estabelece com seus referentes, indícios de um 

conteúdo expressivo que a “justificaria” esteticamente, em paralelo aos significados que se 

estabelecem na fronteira entre a obra e o espectador, este último constituído de valores que 

traduzem uma dada história pessoal e coletiva. O processo é ainda vetorial, pois está 

intimamente ligado às narrativas de um dado período e um dado lugar. São vetores de espaço 

e tempo que influenciaram seus significados dentro de um contexto cultural. Portanto, da sua 

interpretação. 

 O Instituto Inhotim propõe uma multiplicidade de experiências, através de diferentes 

caminhos que proporcionam o contato com as obras que vão sendo descobertas em meio à 

paisagem e que permitem criar novas relações entre corpo, lugar e as imagens que vão 

surgindo e se compondo em correlação à percepção do observador. 

Na contemporaneidade, a imagem reinventa seus suportes e sua relação com outras 

mídias, convocando todos a diferentes diálogos e conexões. Nesse contexto, ela perde sua 

plataforma estática e se abre ao múltiplo, produz atravessamentos, possibilita experiências 

sensoriais diversas e convida o corpo. 

Segundo as palavras da diretora executiva do Instituto Inhotim Ana Lúcia Gazzola, 

citada por Mariuzzo (2009, p. 61), “A obra de arte se alimenta da relação com o contexto e, 

geralmente, utiliza vários sentidos- olfato, visão, tato- para a sua apreciação”. 

O corpo que presencia a obra se torna parte dela que, por sua vez, é multiplicado pelas 

representações de cada espectador no espaço da obra, no horizonte que se torna infinito em 

direção a diferentes percepções. O espaço, por sua vez, está implicado numa ação 

correspondente. Ele não é abstrato, pois manifesta-se no corpo e na dimensão de suas ações, 

de tal forma que Merleau-Ponty (1999) propõe:  

[...] a experiência do corpo nos ensina a enraizar o espaço na existência. [...] 
A experiência revela sob o espaço objetivo, no qual finalmente o corpo toma 
lugar , uma espacialidade primordial da qual a primeira é apenas o invólucro 
e que se confunde com o próprio ser do corpo. Ser corpo [...] é estar atado a 
um certo mundo ... nosso corpo não está primeiramente no espaço: ele é no 
espaço (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 205). 

 
O espaço e o corpo são desenhados dentro do cenário das obras de diversos artistas do 

Inhotim, numa relação espaço-tempo, através da construção de percursos e narrativas que 
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sempre se renovam criando tensões e conexões que se desdobram numa experiência imanente 

do corpo que é o ser, sua existência e a experiência que é capaz de vivenciar, na qualidade de 

sua interpretação subjetiva, como possibilidade de apropriação livre e de análise 

culturalmente influenciada, através de ações que estão situadas na fronteira entre um contexto 

pessoal e o cenário coletivo, onde o espaço e o tempo são suas variáveis fundamentais. É o 

estado de “voluminosidade” a que Merleau-Ponty (1999) se refere. 

Conforme Patrícia Mariuzzo (2009, p. 60), que apresenta uma reflexão desenvolvida 

por Ana Lúcia Gazzola, diretora executiva do Instituto Inhotim, a qual comenta: “E a arte 

contemporânea é, essencialmente, um instrumento político de contestação, um meio de 

dessacralizar a própria arte". Complementando com a seguinte afirmação: "A cidadania plena 

e o desenvolvimento sustentável têm que incluir a fruição cultural", completa. 

 

3.2 REFLEXÕES SOBRE O MUSEU ATUAL  

 

Conforme Pierre Nora (1993), os museus são “lugares de memória” que desenvolvem 

uma ancoragem nos elementos do passado, trazendo-os para o presente como objetos 

representativos de um tempo. Esse “lugar” de memória é atualizado pelo espaço do museu 

que abriga os objetos culturais, os contextualiza em tempos e espaços que criam cenários na 

imaginação dos visitantes. Pierre Nora (1993)  reflete, afirmando que: 

 
Da mesma forma que devemos à distância panorâmica o grande plano e ao 
estranhamento definitivo uma hiperveracidade artificial do passado, a 
mudança do modo de percepção reconduz obstinadamente o historiador aos 
objetos tradicionais dos quais ele havia se desviado, os usuais de nossa 
memória nacional. [...] A historiografia inevitavelmente ingressada em sua 
era epistemológica, fecha definitivamente a era da identidade, a memória 
inelutavelmente tragada pela história, não existe mais um homem-memória, 
em si mesmo, mas um lugar de memória. (NORA, 1993, p. 21). 
 

 Os museus de arte, dessa forma, também são lugares de significação simbólica, onde 

os objetos apresentados são resultantes da expressão estética e cultural,  tornando-se espelhos 

de uma cultura de uma dada época. Nesse viés metodológico, a memória irá tornar-se 

significativa através do imaginário do observador que confere significado ao objeto cultural e 

à obra de arte, contextualizando a obra a partir de seu referencial teórico e de suas vivências 

cotidianas. 

 Conforme Le Goff (1999), o museu é fator resultante das grandes transformações 

porque passou a memória coletiva, através da constituição de instituições que são lugares de 
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memória coletiva, topográficos e simbólicos, determinando, segundo o autor (1999, p. 473) 

“[...] a renúncia à temporalidade linear em proveito dos “tempos múltiplos” em arquivos que 

fazem a memória histórica”.  

O valor da memória, para Le Goff (1999, p. 476), situa-se em duas questões 

fundamentais: “[...] a memória como elemento essencial na constituição da identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma atividade fundamental dos indivíduos e das 

sociedades de hoje e a memória coletiva, como um instrumento e um objeto de poder”.  

De maneira semelhante, o museu é uma instituição que alimenta o poder simbólico. 

Trata-se de um espaço que legitima a obra de arte, constituindo-se como elemento intrínseco 

do Campo da Arte, onde forças se antagonizam e se unem no sentido de atribuir valor à obra 

de arte, conferindo-lhe legitimidade. O museu é mais que um  “lugar” expositivo. Configura-

se num espaço onde as obras são apresentadas num exercício do poder simbólico, conforme 

os ditames de um público composto de curadores, galeristas, especialistas de arte, artistas e o 

grande público. A esfera midiática também desempenha seu papel legitimador, dando 

visibilidade àquilo que deverá ser consumido pelo público em geral. 

 Neste sentido, o museu é um espaço que irá criar a identidade da obra de arte. Consiste 

no ponto de encontro que se dá entre a obra, o espaço expositivo e contexto, quanto aos 

referentes indiciais da obra. Esse espaço apresenta a dinâmica do museu, enquanto um lócus 

que confere à obra a condição de obra de arte. Porém esse encontro nem sempre é harmônico! 

Conforme Malraux (2000, p. 12), “O museu é o confronto de metamorfoses”, pois ele irá 

impor uma discussão sobre cada uma das representações que são referências do mundo, 

criando uma interrogação sobre a razão das obras estarem ali reunidas, de tal forma que irá 

produzir uma “ideia de arte” e um conceito de museu.  

 Sobre o museu, conforme Carmo (2011), Merleau- Ponty (1999), em sua obra 

Fenomenologia da Percepção, tece algumas críticas, relativas ao espaço sacralizado e que 

nivela num mesmo contexto obras de naturezas diferentes. O museu confere às obras e aos 

artistas uma legitimidade que os consagra, transformando a atividade do artista em algo de 

sobrenatural ou supraconsciente.  Nessa perspectiva, o museu se apresenta como uma 

referência de cultura e tradição, colocando em segundo plano o trabalho de criação da obra, 

numa cisão entre seu processo de criação e a obra acabada.  

 Segundo Carmo (2011, p. 135) “A crítica que se faz ao recolhimento das obras no 

museu é que se elas nasceram no calor da vida, o museu as transforma em prodígios de um  

outro mundo e o pintor é considerado uma excentricidade”. Tal crítica se sustenta, porque a 
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proposta da filosofia da existência de Merleau- Ponty (1999) se interessa mais pelo artista no 

dia a dia do seu ateliê e no processo de buscar respostas para as suas indagações estéticas. O 

museu coloca o homem em suspenso, quando a vida o transforma num “homem em situação”. 

 Para Belting (2006), o espaço do museu ainda é um fator de debate por artistas, 

especialistas e opinião pública. Espaço gerador de múltiplas discussões e polêmicas, o museu 

não apenas expõe a arte, mas representa a ideia que formulamos sobre arte, mesmo que 

nenhuma arte seja capaz de formar um consenso a seu respeito. Desta maneira, o museu cria 

um conceito de cultura, expressando-se convincentemente como um espetáculo estético, 

proclamado dentro de uma arqueologia museológica que se estabelece no solo de uma ilha 

estética. O museu representa o cenário público cotidiano, confirmando seu valor simbólico. 

Assim, ao apresentar coleções de toda a natureza, o museu caracteriza-se como um lócus onde 

são expressas as contradições de nossa cultura. 

 O museu atual, conforme Belting (2006), apresenta espaços ópticos imateriais e 

temporalmente programados. Encenado como uma propriedade coletiva, o museu constituí-se 

como espaço de interlocução  sobre questões de representação e identidade. E Belting (2006) 

complementa, afirmando: 
Assim esperamos no museu a simulação de um espaço telemático que nos 
leva de novo imediatamente para fora dele. O museu tornou-se uma estação 
para trens da fantasia prestes a partir, em vez de permanecer um destino de 
nossa perigrinação em direção ao lugar da arte. A instalação também inventa 
no interior do museu um lugar alternativo  que nega a lembrança do museu 
como sede. O antigo museu está em franco contraste  com a 
desespacialização de nossa fantasia visual. [...] O lugar do museu situava-se 
[...] fora do tempo dos seus visitantes e contudo no interior da experiência 
espacial de seus corpos. O museu coloca-se assim como símbolo de um lugar 
inalterável e do tempo suspenso, contrário a todos os desejos atuais que estão 
articulados na prática contemporânea de exposição com seu caráter efêmero. 
[...] é exigida uma nova direção do museu, a fim de desespacializar e 
temporalizar também o museu. O event [evento] ocupa o lugar da obra 
(BELTING, 2006, p. 140- 141) 

 
 Em correspondência a uma série de contextos específicos, o Inhotim oferece um novo 

modelo diferente dos museus urbanos associados com o “cubo branco”, numa referência aos 

prédios em forma de caixa quadrangular, nos quais tanto as obras quanto os espectadores são 

submetidos, de certa forma, a um confinamento. O conceito do “Cubo Branco” surgiu para 

descrever o espaço da galeria moderna como sendo quase sempre um cubo de janelas 

lacradas, pintado de branco, limpo, para que ficasse livre de toda e qualquer experiência que 

não a estética. A obra, portanto, é tida como um objeto descontextualizado dentro do cubo 
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branco, pela neutralidade do espaço expositivo que subtrai qualquer outro tipo de informação 

visual que possa interferir em sua leitura. 

O’Doherty (2002) tece uma crítica relativa ao conceito de “galeria ideal”, como sendo 

aquela que subtrai da obra de arte todos os indícios que interfiram no fato de que ela é “arte”. 

A obra, neste sentido, deve ser isolada de tudo o que possa “prejudicar” a sua apreciação. E, 

nesse recinto, aparentemente neutro e destituído de características de “outros espaços”, os 

locais comuns e cotidianos, as convenções são preservadas pela repetição de um sistema 

fechado de valores que se consolida num lócus de cultura.  

A estrutura arquitetônica dos museus convencionais contemporâneos apresenta, 

normalmente, o “formato” de um cubo branco. E, aliada ao cubo branco, segundo as 

observações do curador de arte Hans Ulrich Obrist (2016) da galeria londrina Serpentine 

Gallery, encontra-se a síndrome da “porta giratória”, onde supostamente o “mundo real” 

habitaria o espaço exterior, enquanto que a arte habitaria o universo simbólico e estético do 

interior do museu. Separada do “mundo real”, a obra é exposta e admirada como se pudesse 

ser destituída de atribuições locais, quanto ao espaço expositivo, permanecendo disposta nas 

paredes longamente brancas e límpidas ou nos espaços exaustivamente vazios, que objetivam 

exatamente não influenciar nas características expressivas da obra.  

Para Canton (2009), a partir das afirmações do crítico e curador Fernando Cocchiarale:  
A arquitetura das áreas expositivas vem sendo adequada aos novos conceitos 
e novos repertórios que alteram e seguem alterando o rumo da produção 
artística [...]. Dos ateliês e museus [...], nos quais os quadros recobriam, de 
alto a baixo [...], as paredes dessas recém criadas áreas expositivas; passando 
pelo cubo branco modernista, cuja a neutralidade podia acolher, sem 
quaisquer interferências, a pureza formal das obras de arte; até a apropriação 
recente de espaços concebidos e projetados originalmente para atividades 
com funções estranhas à arte, temos, sempre, o entrelaçamento entre as 
questões e as necessidades da produção artística e as características espaciais 
da arquitetura nas quais é exibida (CANTON, 2009, p. 16). 

 
Uma proposta que consolida essa concepção, por exemplo, pode ser traduzida na 

noção de Site Specific, que sinaliza uma tendência da produção contemporânea em criar novas 

estratégias museológicas de produção das obras e expositivas, cada vez mais voltadas  para o 

espaço - incorporando-o à obra e/ou transformando-o, seja ele o espaço da galeria, o ambiente 

natural ou áreas urbanas, conforme dados obtidos da Enciclopédia Itaú (cf. referências).  

A expressão Site Specific,“Sítio Específico”,  faz menção a obras criadas de acordo 

com o ambiente e com um espaço determinado. Tratam-se, em geral, de trabalhos planejados - 

muitas vezes fruto de convites - em local selecionado, em que os elementos esculturais 
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dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada. Nesse sentido, a noção de 

Site Specific relaciona-se de perto ao ambiente natural do Instituto Inhotim, de forma que a 

paisagem naquele ambiente não consiste em algo a ser apenas representado, nem manancial 

de forças passível de expressão plástica, mas torna-se o lócus onde a arte se manifesta e se 

enraíza. O espaço físico, seja ele uma montanha, lago, planície ou planalto, apresenta-se como 

um campo criativo em que os artistas realizam intervenções que só ocorrem em função 

daquele dado local e naquele ambiente específico.  

Pode-se também refletir sobre uma possível correlação entre a  Land Art (1960 -1970), 

também conhecida como Earth Art, e a tendência de Site-Specific, pois a primeira pode ter 

influenciado o surgimento da segunda. Conforme Farthing (2011, p. 532): “Os artistas da 

Land Art exploravam o potencial da paisagem e do meio ambiente tanto por seus materiais 

quanto pela localização. Em vez de representarem a natureza, eles a utilizavam diretamente 

em suas obras”.  

Já o conceito de Earth Work , “Arte da Terra”, que se estabeleceu em 1968 na 

exposição “Earth Art”, organizada pela Dwan Gallery, em Nova York - tem origem no 

Minimalismo dos anos 1960. Farthing (2011) atribue a uma tradição que remonta aos ready-

made de Marcel Duchamp, que desafiam os limites da arte, numa vertente minimalista da arte 

que trabalha com objetos icônicos e questiona as distinções arte/não arte, denunciando o 

sistema institucional de validação dos objetos artísticos. É uma importante estratégia vivencial 

e artística que sinaliza uma tendência contemporânea. 

Sobre a Land Art, Canton (2009) pondera que nos anos 1960, principalmente nos 

EUA, muitos artistas comprometidos com novas experimentações e movidos pela necessidade 

de questionar o espaço institucionalizado das galerias de arte e museus, mapeavam novos 

territórios artísticos e expositivos. Canton (2009, p. 18) reflete sobre os artistas da Land Art 

afirmando que: “Na tentativa de transformar o espaço de “fora”, em oposição aos espaços 

institucionais das paredes museológicas, o espaço de “dentro”, eles se lançavam à ocupação 

do espaço externo, que muitas vezes coincidia com o espaço da natureza”. 

A Earth Art, “Arte da Terra” inaugura uma nova relação do fazer artístico com o 

ambiente natural, sendo muitas vezes designada, assim como a Environmental Art, “Arte 

Ambiental”, uma vertente da Land Art. Ela utiliza a natureza como suporte e locus onde a 

obra é realizada. Desertos, lagos, canyons, planícies e planaltos se apresentam como espaço 

físico, onde os artistas realizam intervenções em grande escala e registram seu processo (e 

resultados) em vídeos ou fotografias. Segundo Farthing (2011), a Land Art está mais 
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associada às esculturas de monumentos feitos com a própria natureza, tais como as instalações 

ambientalistas do americano Walter de Maria (1935-  ) e do israelense Dani Karavan (1930-  

). Esse modelo de arte apresentava um caráter efêmero e transitório, tal qual a escultura 

espiralada de areia, feita às margens do Grande Lago Salgado, Utah, EUA, intitulada Spirral 

Jetty (1970), “Quebra-mar em espiral”, de Robert Smithson (1938- 1973) e desaparecida em 

1972. Porém, o fato de corresponderem a uma busca por subverter o espaço da galeria 

enquanto um local expositivo e sair em campo, no meio do ambiente natural, pesquisando 

meios de criar instalações e obras que estivessem no meio ambiente e também utilizassem 

materiais do próprio local como fonte e objeto de estudo para a produção e exposição da obra, 

fizeram o artista buscar essa inspiração por sair em campo, principalmente na natureza, 

procurando explorá-la de forma a questionar o “espaço” expositivo da galeria e os materiais e 

suportes convencionais criando novas metodologias artísticas tanto de produção da obra 

quanto de exposição da mesma,  como pode ser verificado na obra Sonic Pavilion (2004) de 

Doug Aitken (1968, Califórnia- EUA), apresentada no Capítulo 4 (p. 155- 158), da presente 

tese. 

Há também a expressão intitulada como Work-in-progress, “Trabalho em progresso”, 

a qual refere-se a um  projeto Do It, “faça”, criado igualmente por Obrist (Serpentine Gallery- 

Londres) e Boltanski. Quanto ao Work-in-progress, pode-se acrescentar que: 
Nascido de uma conversa em Paris em 1993, prevê que os artistas enviem 
instruções que permitam montar a sua obra. “Já aconteceu em muitas 
dezenas de cidades. Não há um momento em que não esteja a acontecer 
um Do It em dois ou três sítios do mundo ao mesmo tempo”, diz Obrist 
(COELHO, 2006, p. 01). 
  

Esse “modelo” de exposição, Work-in-progress, ocorre no Instituto Inhotim 

frequentemente, principalmente, no que tange às obras dos artistas estrangeiros, que criam o 

projeto da obra em estúdio e enviam seus desenhos para o Museu, a fim de que uma equipe de 

especialistas construam a obra sob o formato proposto pelo artista.  

Segundo Maria Eugênia Salcedo (2017, cf. Apêndice C, p. 146- 150), Diretora 

Artística do Inhotim, um exemplo dessa proposta é a metodologia utilizada na obra da artista 

Cristina Iglesias, a Vegetation Room Inhotim, finalizada em 2010.  Segundo Salcedo, como a 

artista reside na Espanha e não pode comparecer para o desenvolvimento da obra, enviou todo 

projeto do seu estúdio, o qual foi aplicado e a obra construída pela equipe responsável do 

Inhotim. 
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3.3 CONCEPÇÕES SOBRE A FRUIÇÃO ESTÉTICA 

 

A arte apresentada em instituições museológicas é fator resultante das necessidades do 

contexto, de tal forma que em cada período há uma forma diferente de abordar a arte, 

enquanto objeto de estudo. As concepções atuais, apesar de suas múltiplas origens, diferem-se 

das anteriores segundo as mudanças históricas na sociedade e dentro do sistema artístico, que 

passou a preconizar a fruição estética como objetivo, principalmente nas atividades 

relacionadas à arte.  

 A obra de arte pode conter diferentes significados, dependendo da percepção de cada 

observador, pois a percepção é condição para a compreensão estética e artística. A percepção 

que se tem de determinada obra está inicialmente condicionada ao contexto físico em que a 

obra está inserida. Dentro desse “espaço” são travadas relações de significado, inicialmente 

resultantes de uma taxionomia cotidiana, numa transferência de significados da percepção 

fenomênica cotidiana para a obra. Novas relações podem acontecer se o espectador ou leitor 

apresentar um conhecimento cultural que o habilite a reconhecer na obra, significados 

marcados por uma percepção fruto da aprendizagem de valores estéticos. 

 O  lugar da interpretação encontra-se situado a partir de um filtro de referências de 

contextos culturais. Desta forma, a subjetividade determina uma diversidade de leituras. O 

artista é o mediador entre a expressão particular e um fazer coletivo, admitindo, nesse sentido, 

a dimensão criativa em seu trabalho, pois a arte tem por base o imaginário, em que a 

subjetividade de seus  agentes se consolida na produção e na interpretação de cada obra, como 

nas leituras possíveis de uma dada produção estética. Nessa discussão, a objetividade é 

questionada em relação à subjetividade do olhar do observador, que como um fruidor, 

apresenta em suas narrativas uma linguagem ou diversas, contemplando a pluralidade das 

interpretações e dos sujeitos.   

 A observação da obra pode ser desenvolvida, inicialmente, a partir da percepção 

sensível do objeto estético, quando as capacidades sensoriais afloram e conduzem o fruidor, 

espectador e agente que atua na interpretação da obra, para um processo de cognição.  O 

observador poderá pensar a obra e encontrar múltiplos significados, com base no seu 

conhecimento da obra e na produção do artista que a criou, assim como pensar nas correntes 

estilísticas as quais a obra pertence, obtendo outras possibilidades de interpretação mais 

acuradas no sentido de um dado aprendizado estético. 
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 Para Ernst Fischer (2010), o elemento problemático nas interpretações das obras de 

arte é o seu caráter subjetivo.  Segundo Fischer (2010, p. 160), “Parece-me, contudo, neste 

ponto, apropriado mencionar a dificuldade para se chegar em qualquer tempo a uma 

interpretação acurada”.  Pois, indagamos que forças exteriores, que características estilísticas, 

que aspectos inconscientes têm o poder de atribuir significado à obra?   

 Na arte contemporânea há uma ampliação do repertório que alimenta o processo de 

atribuição de significados, assim como há uma liberdade expressiva e uma diversidade de 

linguagens artísticas, caracterizando o universo da manifestação artística, nos dias atuais, 

como repleto de singularidades.   

 Para Bourdieu (2001, p. 274) com a afirmação da autonomia da arte e do artista, 

levada às últimas consequências, a arte moderna “[...] exige categoricamente do espectador 

uma disposição propriamente estética que antes lhe era exigida apenas de maneira 

condicional”. Com isso o artista moderno assegura a si mesmo o domínio de sua arte e 

introduz uma contradição insuperável: inscreve na própria linguagem da obra de arte uma 

reflexão sobre a sua linguagem, através do uso eclético de diferentes formas de expressão, 

assim como pela destruição das formas convencionais. E  Bourdieu (2001, p. 275) reflete: 

“[...] a arte moderna acaba por fazer a denúncia de si própria como efeito arbitrário da arte e 

do artifício, e passa a exigir uma leitura paradoxal que implica o domínio do código de uma 

comunicação tendente a colocar em questão o código da comunicação”. 

 Com a autonomia da arte, os artistas parecem reivindicar um controle exclusivo sobre 

sua arte, estabelecendo uma “competência artística” que parece realizar, no plano simbólico, a 

inversão da relação estabelecida nos demais campos, entre a fração dominante e a camada de 

artistas e intelectuais. Neste sentido, a “arte pura”, para Bourdieu (2001, p. 275 – 276): nivela 

no mesmo plano todos os espectadores, “[...] permitindo um acesso limitado ao código que 

possibilita o conhecimento estético da obra, inclusive da fração não intelectualizada da 

camada dominante”.  

 Pode-se, nessa perspectiva, afirmar que qualquer definição a respeito do que seja a arte 

contemporânea fica reticente e submersa num universo de conceitos sobre as correntes 

estilísticas oriundas no princípio do século XX e que atingem estágios de expressão estética 

nos anos 1960 e 1970, que se distinguem progressivamente uns dos outros, alternando 

diferentes etapas de abstração. São conceitos que tangenciam a produção de arte atual e que 

geram significados sobre o que hoje criamos e expomos em bienais, galerias, museus, espaços 

públicos urbanos, etc. 
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 Uma questão central na definição da arte atual é a dificuldade em caracterizar a 

identidade do objeto artístico, legitimado por um mercado de arte. O espaço de museu está 

sendo revitalizado e ressignificado. Essa indagação também demanda outra análise de 

natureza quase filosófica que é conceituar o significado do trabalho de arte, no que se refere 

tanto ao processo de criação, quanto ao produto da arte enquanto obra a ser interpretada.   

Conforme  Stori (2003):    
As significações da arte dizem respeito a meios, enquanto as consequências, 
as   transformações  internas, o que  difere das significações operacionais a 
ciência e a técnica, que concernem  a meios  e    consequências externos, são 
de espécies diferentes.  Mas a arte representa uma necessidade    
especificamente humana e repousa numa característica que é  típica do   
homem: a  capacidade de criar símbolos (STORI, 2003, p. 45). 
 

               Desta forma, as concepções de arte e de criação artística caracterizam-se como  

conceitos sociais e, portanto, ideológicos, refletindo uma “condição de arte”, enquanto um 

valor cultural e simbólico. A contemplação conduz à fruição e ao prazer estético, como 

categorias que reconhecem no objeto de arte, elementos ou signos sociais que identificam a 

função da obra de arte, enquanto imagem estética a ser decifrada.  

 A experiência emocional com a obra de arte é resultante de uma taxionomia cotidiana. 

Para Louis Porcher (1982), tal expressão refere-se à: 

 [...] esta classificação das coisas, esta organização utilitária do mundo que 
nos são ensinadas de modo explícito ou implícito, através dos 
comportamentos sociais, dos hábitos e costumes, de toda a sugestão sutil, 
permanente e decisiva que molda e adequa o indivíduo (PORCHER, 1982, p. 
39). 

 
             Porém, existem outros critérios relativos às linguagens artísticas contemporâneas que 

extrapolam as questões referentes à compreensão dos conteúdos expressivos a partir de 

códigos de decifração estética estabelecidos. Nesse sentido, o objeto artístico transcende às 

regras oriundas de uma arte contemplativa, para uma arte que afeta comportamentos e que 

propõe uma fruição filiada à dimensão ética, social e política. 

 Este assunto apresenta-se tão polêmico, como afirma Ostrower (1983, p. 18), “ [...] 

tanto por considerar o estilo a parte mais fundamental da apreciação artística, como também 

por achar que temos um compromisso com a produção intelectual de nossos dias”. Numa dada 

perspectiva, há a necessidade de uma análise crítica da obra de arte, mas isso faria perder o 

impacto e a dinâmica da experiência.  

 São critérios extra-artísticos  que enfocam estilos culturais e individuais e diferentes 

linguagens da arte, que não são determinantes da qualidade das obras, mas de relações 
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interdisciplinares com outras abordagens, tais como psicológicas, filosóficas, sociológicas, 

políticas, etc. Fatores que irão influenciar no significado da obra e da arte a partir de sua 

identidade cultural, em paralelo à sua condição de obra estética,  passível de apreciação.  

 O sentido da apreciação estética proposto apresenta-se como uma possibilidade ampla 

de análise, que abrange desde a percepção fenomênica, fundada na vivência cotidiana, como a 

percepção estética, fruto de moldes e padrões culturais. Tal sensibilidade é concebida como 

uma abordagem em diferentes pontos de vista e não necessariamente supondo graus, a priori,  

progressivos de percepção estética. 

 Porém, para o autor Arnheim (1989), a experiência de apreciação estética está, 

inicialmente, comprometida com a experiência imediata ligada à expressão sensorial. A 

princípio, o observador tem a percepção sensorial da obra, buscando semelhanças com 

experiências anteriores e com outras obras. Porém o intelecto tem uma necessidade básica de 

definir os elementos observados em categorias, buscando distinguir diferenças de estilo, 

meios de expressão e cultura, travando um diálogo com a obra de arte, e essa atitude requer 

aprendizado. 

 A interpretação de obras de arte está intimamente filiada à experiência cultural que a 

arte proporciona de tal maneira que, para Ana Mae Barbosa (1999): 

Apesar de ser um produto da fantasia e imaginação, a arte não está separada 
da economia, política e dos padrões sociais que operam na sociedade. Ideias, 
emoções, linguagens diferem de tempos em tempos e de lugar para lugar e 
não existe visão desinfluenciada e isolada. Construímos a história a partir de 
cada obra de arte [...], estabelecendo conexões e relações entre outras obras 
de arte e outras manifestações culturais (BARBOSA, 1999, p. 19). 

  

 Ana Mae Barbosa baseia-se numa tríade epistemológica: a leitura da obra de arte, a 

sua contextualização histórica e o fazer artístico. Essa proposta reflete um processo crescente 

de busca de referências estéticas que possibilitem uma interpretação mais ampla  e voltada 

para arte como conhecimento.  

 A interpretação e o pensar a obra sugerem buscar a origem epistemológica da arte, 

enquanto conhecimento, através da compreensão da obra a partir da atividade do artista ou da 

instância de produção, referindo-se diretamente ao momento ou a trajetória do criar a obra e 

vivenciá-la enquanto tal. O artista, dentro dessa análise epistemológica, consiste na origem da 

obra, pressupondo uma relação recíproca, pois nenhum dos dois se sustenta isoladamente. 

 Sobre a hierarquia dos objetos na arte,  Coli (1995, p. 11) afirma que  “A arte instala-

se em nosso mundo por meio do aparato cultural que envolve os objetos: o discurso, o local, 
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as atitudes de admiração, etc. [...]”. Tais instrumentos e a própria noção de arte são 

específicos de nossa cultura. 

A experiência estética ocorre a partir de diferentes percepções que se estabelecem 

dentro de um determinado contexto e a partir das relações que cada indivíduo é capaz de 

desenvolver em contato com a obra de arte. É de fato uma experiência subjetiva, porém pode 

seguir um conjunto de instrumentos para a apropriação estética. Tal observação nos sugere 

que existem graus de apreensão estética, através dos quais se dá a configuração da obra de 

arte no sentido de uma interpretação mais plena, sob os moldes de um sistema de disposições 

a priori não revelado ao espectador comum. Para Coli (1995); 

Os discursos que determinam o estatuto da arte e o valor de um objeto 
artístico são de outra natureza, mais complexa, mais arbitrária que o 
julgamento puramente técnico. São tantos os fatores em jogo e tão diversos, 
que cada discurso pode tomar seu caminho. Questão de afinidade entre a 
cultura do crítico e a do artista, de coincidências (ou não) com os problemas 
tratados, de conhecimento mais ou menos profundo da questão e mil outros 
elementos que podem entrar em cena para determinar tal ou qual preferência 
(COLI, 1995, p. 17). 
 

Bourdieu (2001) estabelece uma relação entre a intenção que movimenta a apreciação 

da obra de arte e as normas de abordagem artística instituídas num determinado contexto 

histórico-social e que funcionam como um sistema de códigos que rege o campo da arte e que 

caracteriza o sistema de bens simbólicos.  

Segundo Bourdieu (2001), sobre a apreciação estética:   

A apreensão e a apreciação da obra dependem tanto da intenção do 
espectador que, por sua vez, é função das normas convencionais que regem a 
relação com a obra de arte em uma dada situação histórica e social, como 
uma aptidão do espectador em conformar-se a estas normas, vale dizer, de 
sua competência artística (BOURDIEU, 2001, p. 271). 

 

O sistema de bens simbólicos para Bourdieu (2001, p.16), refere-se a bens 

representativos de uma categoria de “distinções simbólicas” que transmuta os bens em signos, 

as diferenças de fato em distinções significantes, que devem o essencial de seu “valor” à sua 

posição em uma estrutura social, definida como um sistema de posições e oposições.  

 Pode-se afirmar que a capacidade de interpretar uma obra de arte  “além  da simples 

análise fenomenológica da experiência vivida da obra”, consiste num processo resultante do 

aprendizado de disposições estéticas, pela longa convivência com obras de arte, de forma a 

gerar uma familiaridade que possibilite uma pronta identificação das características da obra.  
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 Uma discussão bastante importante acerca da arte é seu sentido último. Devemos, 

desta forma, desenvolver uma reflexão sobre a obra e a capacidade de fruição derivada da sua 

percepção, enquanto arte. 

 Segundo Fischer (2010, p. 160): “O significado que o artista quis atribuir à obra, não 

encobrirá outro significado mais profundo, um significado social, em última análise, capaz de 

contradizer a intenção pessoal do artista?”  Ainda Heidegger (2014, p. 09) complementa: 

“Mesmo se a palavra arte designasse mais do que uma ideia coletiva, o que é evocado através 

desta palavra só o poderia ser tendo por base a realidade das obras e dos artistas. Ou não será 

o contrário?”. 

 A arte evoca do espectador  o ver, o sentir, o pensar, o perceber, de tal forma que ela 

só pode ser compreendida pelo ser cognoscente,  sendo aquele que conhece ou que tem a 

capacidade de conhecer. O sujeito cognoscente, por conseguinte, é quem realiza o ato do 

conhecimento da arte, através da análise da obra. 

 Para Heidegger (2014, p. 10), “O que a arte seja, tem de apreender-se a partir da obra. 

O que seja a obra, só o podemos experimentar a partir da essência da arte”. A matéria é o 

suporte e o campo é a forma que é fabricada e acontece como uma obra de arte. Não há 

autossuficiência na obra de arte. A obra depende de sua interpretação, isto é, de cada 

interpretação que dará a ela vida, sentimento e forma. 

 Há uma verdade na obra de arte que é posta em evidência quando a lemos. Essa 

verdade não é a obra, como afirma Heidegger (2002), mas a interpretação dela, pois a verdade 

não é histórica, mas “intemporal e supratemporal”. Apura-se que a  realidade mais próxima da 

obra é o “suporte coisal”. Desta forma podemos questionar a realidade da obra a partir de 

verdades estabelecidas com base em diferentes interpretações. Essa prevalência na 

interpretação do ente, na busca do caráter instrumental, porém evitando as interpretações 

correntes. 

 Desta forma, nos vemos conduzidos a tomar a obra como um ser-apetrecho que se abre 

para o mundo, ao mesmo tempo sendo um mundo a parte.  A obra abre espaço para a 

amplidão, manifestando-se a partir do erigir de sua interpretação. Procuramos sua essência na 

obra real. A verdade da obra de arte está no acontecer da obra, pois a compreendemos a partir 

do artista e do criar ou do momento de criação da obra, consistindo nas bases da inspiração 

que fomentaram no artista a possibilidade do criar. Esse criar, esse produzir, esse fabricar a 

obra, consistem na criação de uma verdade que insere-se na obra. 
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 Neste sentido, o desvelamento da verdade da obra está na sua criação e no seu ser-

ente, enquanto obra em si.  Isto é, a verdade é e está no sentido que a obra, como um ente 

produzido, manifesta.  Há uma consciência ontológica na linguagem da arte, de que a obra, 

enquanto um ente criado para tal, só o é enquanto ser resultante de uma verdade 

compartilhada.  

 A percepção propriamente estética da obra de arte se impõe como qualidade distinta, 

consistindo numa capacidade de reconhecer esteticamente o que é arte e como tal, deve ser 

percebida, distinguindo nos objetos de arte o seu sentido estético, através de uma percepção 

que os diferencia dos objetos comuns, distinta daquela percepção aplicada aos objetos 

cotidianos. Tal percepção é guiada por um sentido estético socialmente instituído e 

reconhecido, no campo da arte, que identifica a obra de arte como um bem simbólico, de tal 

forma que, conforme Bourdieu e Darbel (2003): 
 A obra de arte considerada enquanto bem simbólico não existe como tal a 

não ser para quem detenha os meios de apropriar-se dela, ou seja, de decifrá-
la. O grau de competência artística de um agente é avaliado pelo grau de seu 
controle relativo ao conjunto dos instrumentos da apropriação da obra de 
arte, disponíveis em determinado momento do tempo, ou seja, os esquemas 
de interpretação que são a condição da apropriação do capital artístico, ou, 
em outros termos, a condição da decifração das obras de arte oferecidas à 
determinada sociedade, em determinado momento do tempo [...] 
(BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 71). 

  
 A partir das colocações de Bourdieu e Darbel (2003),  observa-se que mais que um 

aprendizado estético, a interpretação de obras de arte também está contextualizada nas 

relações simbólicas estabelecidas segundo a posição do observador na esfera social, o que 

determina valores que transcendem a obra em si, constituindo a capacidade de apreciar a arte, 

uma condição de classe.  

 Desta forma, o artista produz suas obras baseado em diferentes linguagens que 

apresentam implicações interpretativas e não meramente retóricas. A interpretação tem um 

valor central, como fator dependente dos métodos de análise, numa distinção entre um 

princípio regulatório  e os critérios legitimados por um campo cultural, onde seus agentes 

lutam por transformá-los em absolutos e atemporais. Na narrativa estética contemporânea há 

uma consciente negociação de sentidos e significados. 

Essas concepções colocam-nos diante do falso dilema da impessoalidade da 

reevocação ou da arbitrariedade da tradução, como se a leitura da obra de arte tivesse de 

escolher entre uma fidelidade inativa e impessoal e uma liberdade desenfreada e arbitrária. 
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Conforme Pareyson (1984), sobre a distinção entre a poética e a crítica: 

 Que a poética e a crítica estão essencialmente ligadas à atividade artística 
fica claro não apenas quando se pensa que a poética diz respeito à obra por 
fazer e a crítica à obra feita: a primeira tem a tarefa de regular a produção de 
arte, e  a crítica a de avaliar a obra de arte. São indispensáveis ao nascimento 
e à vida da arte, porque nem o artista consegue produzir arte sem uma 
poética declarada ou implícita, nem o leitor consegue avaliar a obra sem um 
método de leitura mais ou menos consciente, mesmo que não seja necessário 
que se traduzam em termos explícitos, isto é, que a poética seja considerada 
num código de normas e preceitos ou a crítica governada por um método 
declarado (PAREYSON, 1984, p. 21). 

 

 Neste sentido, a identificação estética de uma obra de arte se caracteriza pela 

formulação de uma valoração que se distingui entre a poética e a crítica. Na poética temos a 

experiência de inspiração que conduz à produção da obra de arte enquanto um bem estético; 

na crítica encontramos as referências de um juízo de valor instituído num determinado 

contexto, num campo social e  numa dada época histórica. O código de normas e preceitos a 

que Pareyson faz referência consiste num patrimônio cognoscitivo que permite a interpretação 

da obra de arte, transcendendo ao seu sentido fenomenal, ligado às experiências cotidianas. 

 O sentido da apreciação estética proposto apresenta-se como uma possibilidade ampla 

de análise, que abrange desde a percepção fenomênica, fundada na vivência cotidiana, como a 

percepção estética  fruto de moldes e padrões culturais. Tal sensibilidade é concebida como 

uma abordagem em diferentes pontos de vista e não necessariamente supondo graus, a priori  

progressivos de percepção estética. 

 Neste contexto de análise, a experiência de interpretação de objetos estéticos prevê não 

apenas uma predisposição emocional de empatia, assim como não apenas a capacidade 

cognitiva de percepção das qualidades inerentes ao objeto em si, mas a uma intimidade 

cultural com as questões estéticas relacionadas à obra de arte, como tal, que suscitam do 

observador um conhecimento contextualizado historicamente. Sobre o fato,  Panofsky (1979, 

p. 36) afirma: “A experiência recriativa de uma obra de arte depende, portanto, não apenas da 

sensibilidade natural e do preparo visual do espectador, mas também de sua bagagem 

cultural”.  

 Segundo Arnheim (1989), a experiência de apreciação estética está, inicialmente, 

comprometida com a experiência imediata ligada à expressão sensorial. A princípio, o 

observador tem a percepção sensorial da obra, buscando semelhanças com experiências 

anteriores e com outras obras. Porém o intelecto tem uma necessidade básica de definir os 

elementos observados em categorias, buscando distinguir diferenças de estilo, meios de 
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expressão e cultura, travando um diálogo com a obra de arte, e essa atitude requer 

aprendizado.  

Desta forma, a arte presume uma relação simbólica que acontece em dado contexto, 

sugerindo uma poética própria a um dado lugar e a uma gama de espectadores de arte, que 

com ele vão interagir encontrando significados possíveis numa negociação de sentidos que 

extrapolam o discurso atrelado à obra, estabelecendo-se fora dos limites da percepção estética 

da obra.  

 Conforme Ostrower (1986), sobre a arte e seus contextos culturais: 
 
Com suas valorações, o contexto cultural orienta os rumos da criação no 
sentido de certos propósitos e certas hipóteses virem a se tornar possíveis; 
em outras épocas e outras visões de vida esses propósitos teriam sido 
inconcebíveis, assim como teriam sido inconcebíveis certas avaliações. O 
fenômeno em si poderia ter existido e continuar a existir, mas nunca seria 
questionado dessa maneira (OSTROWER, 1986, p. 102). 
 

 Entender a manifestação artística numa dimensão de questionamento dos valores 

formais da arte, filiados a uma estética contemplativa e à ordem das instituições sacralizadas, 

tal qual o “espaço” do museu e a posição de uma crítica de arte, não é uma tarefa fácil. Há um 

mercado de arte que institui o que é estabelecido como Arte ou não, ignorando, por vezes, a 

arte que relaciona-se com a linguagem e o cotidiano da cultura.   

 Segundo Hans Georg Gadamer (2015), a partir do “Método de Interpretação 

Hermenêutica”, a interpretação é sempre subjetiva, pois reflete um aprofundamento do 

próprio entendimento, dependendo do sujeito que desenvolve o mecanismo de análise. A obra 

de arte, nessa perspectiva, evoca o ato de compreender como um produto da história e da 

cultura a partir de fatores como: a memória humana, o modelo cultural e o tempo histórico. A 

análise da obra acaba por solicitar “uma conversa com a história”, quanto às normas, valores 

culturais, preconceitos, noções morais, que modulam codificações, seja no âmbito pessoal, 

como no âmbito coletivo, através da influência de modelos culturais. Desta forma, um 

caminho possível, conforme as indagações de Gadamer (2014, p. 145),  é o diálogo, que se dá 

através da fusão de horizontes, através da observação de perspectivas diversas. “O homem é a 

sua cultura e sua história”. 

A arte contemporânea, por sua vez, manifesta-se através de uma linguagem que 

permite questionar as dicotomias presentes na relação entre razão e imaginação, pensamento e 

sensibilidade, expressão e interpretação, pois subverte o olhar polarizado e estruturado a partir 

do pensamento ocidental.  
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Com base na Fenomenologia da Percepção proposta na obra do Merleau-Ponty (1999),  

as obras expostas no Instituto Inhotim ganham uma decifração e uma fruição estéticas filiadas 

à percepção sensível da obra de arte, permitindo a construção de um diálogo entre as obras de 

arte e a percepção, na perspectiva desse filósofo. A linguagem sensível da arte apresenta 

possibilidades de novas conexões para o conhecimento, expresso na dimensão estética.  

A linguagem sensível da arte apresenta possibilidades de novas conexões para o 

conhecimento, expresso na dimensão estética. Através da contribuição da Fenomenologia da 

Percepção, pode-se propor que a arte apresenta a capacidade de produzir uma diferenciação 

estética no interior do mundo indiviso, onde o ser não necessita separar-se do mundo para 

interagir, assim como se relacionar com a obra de arte. É nesse mundo indiviso que a arte 

opera, enquanto um fenômeno vivo onde há uma relação corpo-espaço-tempo, com 

intersecções de sentido de tal forma que o corpo não está na arte, ele é na arte.  

Desta forma, as obras contemporâneas do Instituto Inhotim apresentam uma 

abordagem de arte conceitual, baseada na produção de obras que apresentam diferentes 

linguagens que convidam o espectador a interagir com tais obras, através da percepção da 

corporeidade, da sensibilidade, da consciência de si mesmo, do ser humano em movimento no 

mundo, de tal forma que ele “é no mundo”, expressando-se através da condição existencial do 

corpo. 

A obra de arte proporciona uma sequência de qualidades sensoriais e psicológicas que 

proporcionam a construção de uma percepção fundada em sensações que se configuram 

dentro de nosso ser, que associadas ao corpo e seus movimentos, trará ao fruidor diferentes 

possibilidades de interpretação. 

Para Merleau-Ponty (2004, p. 16), o artista emprega seu corpo e oferecendo seu corpo 

ao mundo, produz a arte. “Para compreender essas transubstanciações, é preciso encontrar o 

corpo operante e atual, aquele que não é uma porção do espaço, um feixe de funções, que é 

um trançado de visão e de movimento”. 

A arte, enquanto linguagem, subverte o olhar objetivo dos fatos e busca comunicar 

sensações e percepções que estimulam a capacidade cognoscente do observador, 

transformando o ato de fruir a obra de uma ação passiva e contemplativa em uma ação ativa e 

respondente, qualificando a pessoa que busca ou toma a obra como um objeto de 

conhecimento, num indivíduo que tem a capacidade de conhecer e interpretar a obra vista. 

Pois o objeto estético evoca aproximação, solicita parar, pensar e refletir, tirando o indivíduo 

da sua zona de conforto. O olhar estético fomenta sensações particulares.  
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A arte contemporânea, por sua vez, questiona a noção do belo e busca corresponder às 

urgências sociais de questionamento da realidade, de tal forma que a vida habita a obra e a faz 

emergir em sensações que convidam o espectador à leitura. Capturado, o observador interage 

com a obra de tal forma que a mesma é no espectador e este é na obra. Os limites de um e de 

outro, por um breve instante, parecem desaparecer. 

O corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, entre tocante e 
tocado, entre um olho e o outro, entre a mão e a mão se produz uma espécie 
de recruzamento, quando se acende a faísca do senciente-sensível, quando se 
inflama o que não cessará de queimar, até que um acidente do corpo desfaça 
o que nenhum acidente teria bastado para fazer ... (MERLEAU-PONTY, 
2004, p. 18). 
 

 Para Arnheim (1989), a experiência de apreciação estética está, inicialmente, 

comprometida com a experiência imediata ligada à expressão sensorial. A princípio, o 

observador tem a percepção sensorial da obra, buscando semelhanças com experiências 

anteriores e com outras obras. Os espectadores  travam um diálogo com a obra de arte, tendo a 

sensação como mediadora das relações espaciais e temporais. Para Merleau-Ponty (1999):  
 Toda sensação é espacial, nós aderimos a essa tese não porque a qualidade 

enquanto objeto só pode ser pensada no espaço, mas porque, enquanto 
contato primordial com o ser, enquanto retomada pelo sujeito que sente, de 
uma forma de existência indicada pelo sensível, enquanto coexistência entre 
aquele que sente e o sensível, ela própria é constitutiva de um meio de 
experiência, quer dizer, de um espaço (MERLEAU- PONTY, 1999, p. 298). 

   

A sensibilidade provocada pela obra de arte permite alcançar um “estado de estesia” 

apontado por Merleau-Ponty (1999), como sendo a apreensão das significações que se faz 

pelo corpo enriquecendo e reorganizando o espaço e sua temporalidade.  

A experiência do artista é aquela de um corpo que se faz visível e vidente sem sair da 

sensibilidade. Mas é no mundo indiviso, tátil, espacial e temporal que se torna um fruidor da 

obra de arte, enquanto ser sensível e pleno de percepção estética.  

Segundo Merleau-Ponty (1999): 

 A expressão estética confere a existência em si àquilo que exprime, instala-o 
na natureza como uma coisa percebida acessível a todos ou, inversamente, 
arranca os próprios signos — a pessoa do ator, as cores e a tela do pintor — 
de sua existência empírica e os arrebata para um outro mundo. Ninguém 
contestará que aqui a operação expressiva realiza ou efetua a significação e 
não se limita a traduzi-la (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 248- 249). 

 

 As obras de arte brincam com as sensações e desafiam a lógica formal. 

Questionamentos tais como: como estou no mundo com o meu corpo e como eu me sinto 
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fundamentam o perceber do ser humano. Torna-se impossível estudar o perceber sem 

conhecer o seu próprio perceber. O perceber a existência. 

 Para Arnheim (1986):  

Merleau-Ponty observa que “meu corpo se me apresenta como postura”; e 
que, em contraste com os objetos visualmente observados, ele não tem uma 
capacidade de posição, mas de situação [...] A natureza dinâmica da 
experiência sinestésica é a chave para a correspondência surpreendente entre 
o que o bailarino cria por meio de suas sensações musculares e a imagem de 
seu corpo vista pelos espectadores. A qualidade dinâmica é o elemento 
comum que une os dois meios diferentes (ARNHEIM, 1986, p. 398). 
 

 A arte, no contexto das presentes citações, é mais que fonte de expressão. A arte 

contém o corpo do artista que ali está, numa transcendência que faz o corpo do artista se 

manifestar na obra, ainda que o mesmo não esteja retratado nela. O olho do artista vê o 

mundo, vê a luz, vê as formas e a imaginação as configura de tal maneira que a visão de 

mundo para um dado artista só pertence a ele, até que o mesmo a compartilhe através da 

criação da obra. E compartilhando o seu “ver”, compartilha o seu corpo na obra criada e, esta, 

por sua vez, encontra no corpo do espectador o corpo do artista. Não é a obra que une esses 

corpos, mas a imaginação. Esta é a cola que os une, tanto o corpo do artista, quanto o corpo 

do observador, à obra. 

Conforme o vídeo O Corpo na Arte Contemporânea Brasileira (cf. referências), o 

corpo sempre esteve presente na arte de alguma maneira. O corpo pode estar na obra,  mas 

está com certeza presente no corpo do artista e no corpo do espectador da obra. Esse corpo 

gera a memória corporal, vital para a sua existência. Este supera a sua fragmentação e se 

configura como inteiro, porque transcende a sua categoria a partir das sensações.  

 A subjetividade do ser que observa a realidade e a si mesmo. Desta forma, há uma 

condição expressa para a razão: transcender a realidade e abstraí-la, através da capacidade de 

simbolização.  

 Conforme Archer (2012), quanto à obra de Robert Morris, filiada ao Minimalismo, o 

qual desenvolveu obras artísticas que solicitavam uma observação participativa por parte do 

espectador das obras:  
 O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty tinha publicado seu estudo A 

Fenomenologia da Percepção em 1961, e há muitos paralelos entre a 
experiência e a arte mínima e a maneira como Merleau-Ponty caracteriza a 
natureza recíproca do processo por meio do qual os indivíduos chegam  a 
uma consciência do espaço e dos objetos em torno de si: “O espaço não é o 
cenário (real ou lógico) em que as coisas são dispostas , mas o meio pelo 
qual  a posição das coisas se torna possível” (ARCHER, 2012, p. 56). 
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 A obra de arte, nessa perspectiva, é um objeto perceptivo e percebível, capaz de gerar 

no espectador a consciência do seu corpo em meio ao espaço expositivo da obra, enquanto 

elementos integrados e correspondentes. Ao vivenciar a obra, esta se desvela aos olhos do 

sujeito como uma “coisa inteira” e ao mesmo tempo como um fenômeno a ser apreendido 

pelo observador. 

 Essa sequência de impactos sensoriais e psicológicos gerados pela obra, proporcionam  

a construção de uma percepção fundada em sensações que se configuram dentro de nosso ser, 

através das sensações que associadas ao corpo e seus movimentos, trará ao fruidor diferentes 

possibilidades de percepção da obra e de sua interpretação. 

 Neste sentido, a obra de arte pode ser percebida através da experiência do sensível, 

que percorre as sensações e referências que a obra suscita no processo de fruição. O 

espectador, ao observar as formas, os objetos, os materiais, a cor , entre outras qualidades 

estéticas, poderá compreender a sua corporeidade, a sua linguagem, a sua dimensão estética, 

através do entendimento dos conceitos que a obra revela.   Desta forma, torna-se fundamental 

compreender que as impressões oriundas dos sentidos que nos permitem apreender o mundo, 

não produzem um decalque do mundo exterior, mas uma percepção que integra os elementos 

num jogo de sentidos. Há, por fim, a formulação de uma relação sinérgica entre a obra e o 

espectador num sentido de totalidade que está inacabada, pela própria natureza da 

temporalidade da percepção, de tal forma que Merleau-Ponty (1999) afirma:  

 Temos a experiência de um mundo, não no sentido de um sistema de 
relações que determinam inteiramente cada acontecimento, mas no sentido 
de uma totalidade aberta cuja síntese não pode ser acabada. Temos a 
experiência de um Eu, não no sentido de uma subjetividade absoluta, mas 
indivisivelmente desfeito e refeito pelo curso do tempo. A unidade do sujeito 
ou do objeto não é uma unidade real, mas uma unidade presuntiva no 
horizonte da experiência; é preciso reencontrar, para aquém da ideia do 
sujeito e da ideia do objeto, o fato de minha subjetividade e o objeto no 
estado nascente, a camada primordial em que nascem tanto as ideias como as 
coisas (MERLEAU- PONTY, 1999, p. 296). 

 
 A reflexão de Merleau-Ponty sobre a percepção propõe a que a experiência seja 

entendida como um processo indivisível, buscando  não polarizar as partes e o todo, o sujeito  

e o objeto,  mas em compreender a experiência como resultante de uma vivência  que se 

realiza  na ação humana com o meio ambiente. O encontro das obras com o meio ambiente no 

Inhotim, em termos de um diálogo, ocorre nas oposições e contrastes que o próprio diálogo 

obra-ambiente propõe, através de um local marcado pela densa vegetação e pelas belezas 

naturais, com “realidades estéticas”, elaboradas a partir de objetos e instalações. Essa relação 
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é uma marca do instituto, que cria um discurso em meio à mata. Cada obra encena uma 

relação conceitual com ela própria e com seu entorno. As obras proporcionam encontros e 

questionamentos culturais, que de um ambiente para outro, buscam capturar o observador. 

 A obra deixa de estar no espaço para ser “o espaço”, pois incorpora o espaço vivencial 

do observador, que atua na obra num processo vivo. O espaço, conforme Merleau-Ponty 

(1999),  encontra a sua dimensão ontológica na natureza da existência do ser. 

 Neste sentido, a obra de arte está colocada como um campo de possibilidades para a 

experiência do sensível, não como somente o pensamento de ver ou de sentir, mas como uma 

reflexão corporal. Há uma superação das relações fundadas na oposição, pois tanto a 

consciência perceptiva quanto a consciência representativa não são opostas, mas 

complementares.  

Para tanto, é apresentado no capítulo 4, a seguir, um estudo baseado na análise de 

algumas obras de arte contemporânea expostas no Inhotim e que foram selecionadas com base 

na questão central proposta para esta tese, fundada no diálogo que essas obras eregem com o 

meio ambiente natural. 
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4 ARTE CONTEMPORÂNEA NO INSTITUTO INHOTIM: ARTISTAS 

E SUAS OBRAS 

 

Este capítulo apresenta uma seleção de artistas e suas respectivas obras que fazem 

parte do acervo permanente do Instituto Inhotim, seguidas de uma análise baseada em 

observações e registros fotográficos desenvolvidos nas pesquisas de campo realizadas. Para 

tanto, é apresentado um estudo que correlaciona as obras de arte com o meio ambiente 

natural, caracterizado como um referente indicial para tais produções.  

O capítulo apresenta a análise de uma seleção de obras de arte contemporâneas a partir 

de um diálogo entre a produção artística do Inhotim com seu entorno, um cenário composto 

por jardins, montanhas localizadas num enclave de Mata Atlântica, com uma Reserva 

Florestal. Nesse cenário, há a presença da bruma, uma neblina matinal, uma ferrovia e uma 

rodovia que transportam o minério, além da prática de mineração da região de Brumadinho e 

a cor terrosa do solo, constituído basicamente de ferro, zinco e manganês, entre outras 

características. Esse cenário é fator determinante para o entendimento das narrativas 

museológicas construídas no Inhotim. Tal fato proporcionou a criação de obras que se 

enquadram na noção de Site-Specific e nos projetos Work-in-progress, as quais são 

apresentadas no atual capítulo. Essas concepções foram elucidadas no capítulo 3. 

As obras de arte e o cenário que as abriga são fonte de análise e pesquisa, pois 

constituem desafios em termos de seus significados, de suas referências, de seus elementos 

formais, da sua materialidade, do seu espaço, solicitando interlocutores para um diálogo 

estético que transforme o seu observador passivo, em interlocutor ativo, atento às obras do 

Inhotim. Conforme Archer (2012, p. 235): “Observar a arte não significa “consumi-la”  

passivamente, mas tornar-se parte de um mundo ao qual pertencem essa arte e esse 

espectador. Olhar não é um ato passivo; ele não faz que as coisas permaneçam imutáveis”. 

 Ainda Archer (2012, p. 236) complementa, acerca da fruição estética, afirmando  que:  

“A arte é um encontro contínuo e reflexivo com o mundo em que a obra de arte, longe de ser 

o ponto final desse processo, age como iniciador e ponto central da subsequente investigação 

do significado”. 

 Neste sentido, a proposta é utilizar a “iconologia” como uma possível metodologia  de 

análise das obras arroladas a seguir. Conforme Argan e Fagiolo (1994, p. 96): “A iconologia é 

um ramo da história da arte que trata do conteúdo temático ou significado das obras de arte, 

enquanto algo de diferente do seu valor formal”. Essa definição de um método de análise das 
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obras de arte deve-se a Erwin Panofsky (Apud ARGAN; FAGIOLO, 1994), quanto à obra 

“Estudos de Iconologia”. E propõe que, ao analisar a obra de arte, a sua forma não pode ser 

dissociada do conteúdo, isto é, os elementos tais como forma, luz, sombra, cores, volumes, 

planos, intensidade, contraste, figura e fundo e texturas,  produzem uma imagem visual, 

sonora ou outra, que vai além e se diz portadora de múltiplos significados que se manifestam 

simultaneamente através de  diferentes perspectivas de interpretação.  

 Nas obras do Instituto Inhotim,  o espectador entra em seu espaço, a fim de fruir sua 

poética, a partir das referências que possui, de tal forma que tanto as obras quanto o 

espectador convivem e interagem com o ambiente natural, composto por uma reserva 

florestal, transformando o Inhotim num novo paradigma museológico, quanto à exibição da 

produção de arte contemporânea.  

 No período dos anos 1960 e 1970 há a formação de um núcleo na produção artística 

Neoconcretista brasileira composta por artistas como Cildo Meireles, Hélio Oiticica, Lygia 

Clark, Lygia Pape, Almícar de Castro, Tunga, entre outros, os quais trabalhavam com Arte 

Conceitual e Instalação. O Instituto Inhotim apresenta, como acervo do Museu, obras desses 

artistas e de outros como Chris Burden, Cristina Iglesias, Dan Graham, Giuseppe Penone, 

Yayoi Kusama e Matthew Barney, os quais surgiram na mesma época e dentro da mesma 

geração desses artistas brasileiros.  Tal grupo trabalha propostas semelhantes quanto à 

Instalação como linguagem e a Arte Conceitual, dentro da esfera da arte contemporânea.  

Questões como o ready-made, a ocupação dos espaços e  as performances desenham a 

essência desse grupo, bastante engajado em questões sociais e políticas.  

 Outros artistas como Adriana Varejão, Jarbas Lopes, Olafur Eliasson, Rivane 

Neuenschwandre,  Zhang Huan e Doug Aitken pertencem a um outro núcleo identificado com 

um período posterior que tem seu início no final dos anos 1970 e se consolida nos anos 1980 e 

1990. As urgências desse novo cenário da arte configuram abordagens mais conceituais e 

instrínsecas, que envolvem a materialidade da obra em si e o conteúdo expressivo das criações 

artísticas, convergindo para questões internas filiadas a novas problemáticas tais como a 

proposta de desmaterialização da obra, assim como para proposições criativas que traduzem o 

repertório pessoal e as buscas de cada artista, que de certa forma, estão em correspondência 

com o mercado da arte, representado nesse momento, por curadoria, galeristas e comerciantes 

de arte. 

 Neste sentido o critério foi o de selecionar artistas cujas obras mostrassem força e 

criatividade próprias, mas que, no entanto, realizassem um diálogo apropriativo com o meio 
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ambiente. Conforme afirma Canton (2009), ao contrário do pessoal das décadas de 60 e 70, os 

artistas contemporâneos não buscam uma originalidade radical. “Não existe a procura 

desenfreada pelo novo. Os artistas preferem fazer parte de uma memória” (CANTON, 1999, 

p. 1). 

 Para tanto, segue uma seleção de artistas e suas respectivas obras que foram elencadas 

a partir do potencial que apresentam em termos de propiciar uma análise fundada no diálogo 

obra-ambiente, tanto no que tange aos materiais que as compõem, quanto aos conteúdos e 

conceitos que são seus referentes. A proposta da análise das obras é apresentada em diferentes 

perspectivas, a partir da artista Varejão. 

 

4.1  ADRIANA VAREJÃO 
 
 
 Traduzindo a relação obra- meio ambiente, inicia-se a análise proposta através do 

estudo das obras da artista Adriana Varejão (1964, Rio de janeiro), no Instituto Inhotim, tais 

como a obra Panacea Phantástica (2003-2008), a qual foi desenvolvida entre 2003 e 2008 

(dimensão: 203x156 cm), utilizando a técnica da serigrafia sobre azulejos, como segue nas 

figuras 73 e 74.   

        
Figuras 73 e 74: Obra Panacea Phantástica (2003-2008), de Adriana Varejão. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
  

A obra Panacea Phantástica (2003-2008) apresenta-se no platô de entrada da Galeria 

Adriana Varejão e cria um diálogo com seu entorno, pois está exposta em meio à natureza, 

numa interlocução com a paisagem local, composta pelo lago e pela vegetação. Também seu 
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conteúdo é alusivo às plantas e à vegetação, temas que correlacionam-se com o local e 

direcionam os sentidos e significados do próprio Inhotim, como pode ser verificado nas 

figuras 75 e 76.  

      
Figuras 75 e 76: Obra Panacea Phantástica (2003-2008), e Galeria Adriana Varejão. 

Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/galeria-adriana-varejao 
 

A obra, feita na forma de um prisma regular quadrangular sobre uma caixa de 

concreto,  apresenta um registro de cinquenta espécies de plantas alucinógenas encontradas 

em todo o mundo, retratadas por Adriana, dentro de uma proposta de Neo-Conceitualismo. A 

temática aborda a representação numa ficção e numa paródia. O geométrico também esta 

presente na obra, criando um campo de tensão na imagem. A obra faz parte do espaço 

expositivo da Galeria Adriana Varejão, localizando-se na área externa em frente à mesma, 

sendo que é possível ressaltar que num dos azulejos da obra, há um texto que elucida a 

relação entre os efeitos alucinógenos das plantas com as mudanças na percepção, que 

analogamente, podem ser provocadas também pela arte.  

A azulejaria iconográfica de Varejão também pode ser observada na obra Passarinhos: 

de Inhotim a Demine (2003- 2008), dimensão 15,4 x 15,4 cm, 100 x 382 cm (instalação), que 

encontra-se no piso de cobertura da Galeria Adriana Varejão e possui o formato de um grande 

banco feito de alvenaria e revestido de azulejo, utilizando a técnica da serigrafia sobre 

azulejos, com pinturas feitas à mão, por Beatriz Sauer. Passarinhos: de Inhotim a Demini é 

uma ampliação da instalação Pássaros da Amazônia (2003). Depois de algum tempo vivendo 

na aldeia Yanomani Demini, na Amazônia, a artista Adriana Varejão criou a obra para uma 

exposição sobre os indígenas, em questão. A obra foi baseada na vida cotidiana dos índios e 

sua forte ligação com os pássaros e também representa espécies típicas da região mineira, a 

partir de pesquisas realizadas em parceria com a equipe de estudos ambientais do Instituto 

Inhotim. Vide figuras 77 e 78. 
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Figuras 77 e 78: Obra Passarinhos: de Inhotim a Demine (2003), de Adriana Varejão. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 
 

 A azulejaria é um suporte para a instalação, tendo como referência a azulejaria barroca 

e sua interpretação simbólica, propondo rever nossa identidade histórica à luz de novos 

significados. Segundo Patrício Dugnani (2012), a referência aos azulejos coloniais revelam  

marcas memoriais identitárias se interpretadas como uma rede sistêmica viva e ainda presente. 

Conforme Pinheiro (2001 apud DUGNANI, 2012, p. 21): “O Azulejo Colonial não é isolado 

ou isolável, sob pena de se perder de vista seu sentido, como um complexo sistema de 

comunicação, de interpenetração de culturas ou fenômeno multicultural”. 

 O nome azulejo deriva do termo árabe azuleicha, que significa “pedra polida”. A 

palavra, nesse caso, não teria qualquer relação com a cor azul, embora essa cor seja 

predominante na azulejaria portuguesa. Há outra versão sem comprovação documental  na 

qual o azulejo seria a junção das palavras azul e lejos, longe em espanhol, devido à cor 

predominante dos azulejos clássicos portugueses, significando assim azul distante (azul lejos). 

Também é importante ressaltar que a palavra “azulejo”, conforme informações obtidas 

no site http://www.campoecidade.com.br/edicao-82-azulejaria-portuguesa/origem-do-

azulejo/, encontra a sua origem na cultura árabe, possivelmente berbere (do Norte da África), 

e foi utilizado por longos séculos somente como um elemento decorativo. Mas as mais antigas 

peças datam de 5 mil anos a.C. e foram encontradas em escavações no Egito. Sabe-se também 

que os assírios e os babilônios usavam revestimentos semelhantes, mas foram os árabes que 

levaram a arte do azulejo inicialmente para a Espanha e posteriormente para Portugal e o 

restante da Europa. 

Apresentando diferentes características entre si, este material tornou-se um elemento 

de construção divulgado em diferentes países da Península Ibérica, assumindo-se em Portugal 

um importante papel na expressão artística nacional ao longo de mais de cinco séculos. O 

azulejo transcende além de um simples elemento decorativo de pouco valor intrínseco pelo 
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seu baixo custo, tornando-se um símbolo que contém fortes possibilidades de qualificar 

esteticamente uma edificação, pois nele se reflete, além da luz, o repertório do imaginário 

português, a sua preferência pela descrição realista, assim como uma dada atração pelo 

intercâmbio cultural, especialmente com o Brasil.  

A opção feita pelo azulejo, como material para parte significativa de suas obras e para 

as pesquisas que realizou presume que Adriana Varejão, realizou mais que a opção por uma 

dada técnica. Utilizando a azulejaria semelhante à produção barroca, consolida a escolha por 

uma representação de alto teor cultural e simbólico, que apresenta como referente indicial a 

produção de representações de culturas dominantes e, portanto, hegemônicas, com o intuito de 

revelar ao espectador índices de dominação e poder, que provocam reflexões acerca de 

arquétipos sociais, tais como um comportamento ou um traço cultural, representativo de um 

determinado grupo social. 

 A materialidade de sua obra quando no azulejo, representa uma pele, um suporte. O 

azulejo impermeabiliza e, simbolicamente, esconde, é frio e projete a parede como um 

isolante térmico. Quando na tela, Varejão sobrepõe camadas e camadas de tinta até atingir 

uma extensa espessura que, ao ser vincada ou facetada, apresenta uma camada interior, como 

uma carne interna, para uma pele externa, modificando a materialidade tanto do suporte 

quanto do material, revelando um processo que espelha uma transformação contínua nas 

experiências e nas experimentações artísticas, como percursos de sua trajetória criativa. 

 

4.2  ALMÍCAR DE CASTRO  

 

Amilcar de Castro (1920-Paraisópolis-MG, 2002- Belo Horizonte-MG) foi um 

importante artista plástico brasileiro, sendo também gravador, desenhista, diagramador, 

cenógrafo e professor. Também se desenvolveu como escultor e designer gráfico brasileiro. 

Revolucionou a diagramação a partir da participação da reforma gráfica do Jornal do Brasil 

nos anos 1950. 

Importante ressaltar que Amílcar foi aluno de Guignard (1896- 1962), pintor e 

professor brasileiro que ficou famoso por retratar paisagens mineiras. Da capital mineira 

mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi um dos signatários do Manifesto Neoconcreto, que 

marcou a ruptura com o grupo paulista dos Concretos. Intelectual ativo, Amílcar foi também 

autor do marcante projeto gráfico do suplemento de cultura do Jornal do Brasil, no final dos 

anos 50. Bolsista da Fundação Guggenheim, viveu nos EUA de 1969 a 1971.  
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A obra de Amílcar de Castro eleita para este estudo é a Gigante Dobrada (2001), 

dimensão 448 X 500 X 122 cm, exposta em meio aos jardins do Inhotim, uma obra que 

caracteriza a vertente Neo-Concretista do artista.  Na parte interna da obra, efeitos de luz 

natural oferecem ao visitante uma experiência multissensorial. Com cinco metros de altura 

por quatro de largura, a obra foi produzida em aço corten. Para Naves (1996), a obra de 

Almícar se constrói:  
Entre a corrosão da ferrugem e o traçado cristalino, entre a crueza do 
minério e a pureza do metal surgem aquelas atividades que conduzem de um 
a outro - a mineração, a metalurgia -, um trabalho que essas obras mantêm 
sempre à vista, sem jamais ocultá-lo. Nessas esculturas as Minas Gerais vão 
muito além de um localismo geográfico e anedótico. Algo esforço insano de 
extrair riqueza do solo permanece nelas (NAVES, 1996. p. 225). 
 

A obra Gigante Dobrada é uma das produções mais relevantes do final da sua vida e 

correspondia ao seu interesse atual pela construção de esculturas a partir da espacialidade das  

figuras geométricas irregulares, em contraposição as demais figuras as quais desenvolvia 

estudos já há tempos, tais quais o círculo, o quadrado e o retângulo, como formas 

fundamentais para o projeto de suas obras escultóricas em metal e demais materiais. Fatores 

como o equilíbrio, a simetria e a assimetria, a composição em relação ao contexto espacial 

eram marcas das suas obras tal como a escultura que encontra-se exposta no Instituto Inhotim, 

a obra Gigante Dobrada.  

Almícar de Castro, segundo Duarte (1990): 

Em suas esculturas, em vez de adicionar ou subtrair matéria, parte de um 
plano (circular, retangular, quadrado etc.) que é cortado e dobrado, formando 
um objeto tridimensional, articulado por um intenso diálogo com o espaço 
vazio, através de uma forma aberta e vazada (DUARTE, 1990, p. 152).  
 

O volume, nesse caso, é o espaço, sem volume, sendo a ausência, o intervalo. Sem 

fragmentar a matéria, a separação provocada pelos cortes e dobras mantém a unidade interna 

da escultura. Tais características podem ser observadas nessa obra de grandes dimensões, 

como é possível verificar na figura 79. 
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Figura 79: Obra Gigante Dobrada (2001), de Almícar de Castro. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

  Neste contexto, ao lado de Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape, sua arte se 

distanciou da rigidez racionalista do concretismo do grupo de São Paulo, aprofundando uma 

pesquisa mais aberta ao orgânico, à subjetividade e à experimentação. Ainda nos anos 1950, o 

artista configurou aquele que seria seu vocabulário estético ao longo das décadas seguintes, 

marcado por uma economia de formas na escultura, regida por operações de corte e de dobra 

em chapas de metal.  

No aço corten, o artista encontrou um material que transmitia a memória do tempo à 

matéria, que num processo de transcendência, convida o espectador da obra à busca da 

completude. Na ânsia da compreensão da obra, o espectador é levado a, através da sua 

imaginação, preencher o vazio da obra com seu corpo e sua imaginação. 

Gigante Dobrada (2001) é um dos exemplares mais relevantes de sua produção final, 

quando apontava para um interesse inédito por figuras geométricas irregulares em contraste 

aos círculos, quadrados e retângulos que sempre o acompanharam. Numa escala ampliada, a 

escultura convida o espectador a explorar sua relação entre interioridade e exterioridade, 

descobrindo com o corpo a estrutura da construção.   

A ausência da solda, o que lhe daria um caráter artificial, e a resistência do ferro à ação 

do homem, devido à espessura das placas, vide figuras 80 e 81, convivem com a presença do 

tempo que o envelhecimento da ferrugem explicita. Duarte (1990, p. 152) aponta que “Se os 
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concretistas, principalmente Max Bill, partem de uma ideia e sublimam a matéria de que é 

feita a escultura, Amilcar de Castro mantém sua ligação com o solo e com a natureza”. E 

Duarte (1990) complementa, afirmando: 

O corte e a dobra são os atos fundadores de cada escultura. O corte e essa 
mesma dobra que contraria o plano são as únicas presenças que restam do 
ato de trabalho, testemunhas da ação dirigida, do gesto deliberado 
construindo o espaço, a opacidade e a transparência (DUARTE, 1990, p. 
152). 
 
 

        
Figuras 80 e 81: Obra Gigante Dobrada (2001), de Almícar de Castro. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

Conforme Ferreira Gullar (apud AMARAL, 1977): 

[...] Amilcar desce a uma concepção anterior à forma para surpreendê-la em 
seu nascedouro e captá-la ao nascer. Consegue ele, com elementos 
aparentemente simples - uma chapa retangular -, revelar uma experiência 
dramática da forma, esse conflito da forma que quer nascer e estabelecer-se 
na comodidade de nosso perceber e da força que ao mesmo tempo que a 
solicita a contraria, do gesto que provoca a explosão e a detém. As esculturas 
de Amilcar querem explodir, e a explosão está latente no movimento virtual 
da placa que quer se desdobrar e se encolher, da superfície que com uma 
força viva se ergue do chão e se imobiliza na véspera de um novo 
movimento jamais precipitado. Suas formas são monumentais sem serem 
retóricas, são pesadas sem possuírem massa, são dramáticas sem se valerem 
de qualquer figuração convencional de drama (GULLAR apud AMARAL, 
1977,p.241) 
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Quanto ao uso do material em suas esculturas, o ferro torna-se a matéria-prima 

principal, estabelecendo um intenso diálogo construtivo com a matéria, na expressão da forma 

geométrica. O ferro em sua obra representa mais que a opção por uma dada materialidade. Ele 

simboliza densidade, peso, resistência, cor e textura, pois torna-se, neste último aspecto, uma 

expressão na oxidação, na ferrugem,  que atinge uma cor terrosa, integrando a obra à natureza, 

tal qual é possível conferir na figura 82, a seguir. 

 
Figura 82: Obra Gigante dobrada (2001), de Almícar de Castro. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Assim, os traços da subjetividade artística de Almícar se manifestam a partir da 

intervenção sobre uma placa plana de onde irá nascer a tridimensionalidade da obra e fazê-la 

escultórica. Desta forma, Almícar encontra a transcendência da matéria na leveza do espaço 

em oposição à forma bruta. Nada sobra. A forma não deixa resto. Os elementos da 

intervenção no plano atribuem à obra um corpo cuja construção transcende as marcas do 

processo de sua elaboração. A placa cortada e dobrada torna-se a escultura de Amílcar, que 

através de gestos simples irá explorando suas variações e criando uma série de esculturas. 
O corte em Amilcar é um traço estrutural, não um adereço. A expressão 'seco 
e sólido', usada acima para definir os cortes que Amilcar produzia na 
matéria, aqui foi usada para confrontar sua escultura com representantes da 
escultura expressionista abstrata, em que alguém poderia ser tentado a situar 
a produção do artista. À talvez excessiva busca de sensualidade da matéria 
percebida nesse tipo de escultura o artista brasileiro oporia a sobriedade do 
corte simples. Um corte certeiro, sem arrependimentos, seguidos de torções 
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também decididas. Daí serem secos e sólidos, daí produzirem obras ainda 
'clássicas', mas que não deixam de possuir, no entanto uma certa 
sensualidade - ou, pelo menos, uma disposição de diálogo mais afetivo com 
o mundo. [...] Numa sociedade agredida de tantas maneiras, Amilcar, com 
uma chapa de ferro e um corte decidido, dialoga em vez de ameaçar, abraça 
ao invés de obstruir. E essa disposição para o diálogo acolhedor e potente 
com o observador e com o entorno (sem nele dissolver-se ou dele depender) 
talvez seja a melhor contribuição de Amilcar para a escultura dos últimos 50 
anos (CHIARELLI, 2003, p. 19-20). 
 

Chiarelli (2003) comenta que a produção do artista mineiro, morto em 2002, aos 82 

anos, foi durante seis décadas ininterruptamente cronstruída, tornando o artista protagonista 

destacado do Concretismo e do Neo-concretismo brasileiro. O professor e crítico Tadeu 

Chiarelli analisa o procedimento escultórico que celebrizou Amílcar a partir dos anos 60, 

quando abandonou a solda e passou a cortar e dobrar as chapas de ferro, dando origem às 

"esculturas de corte e dobra”. 

Para Almícar é fundamental o projeto da obra escultórica, o qual desenvolvia em  

desenho. Posteriormente, construía uma maquete e só então partia para a construção efetiva da 

obra, que geralmente era de grandes dimensões, como pode-se conferir na sua fala, a seguir: 

 

Minha escultura começa no ateliê, aqui eu faço o desenho, faço uma 
maquete de papel, depois se gosto, passo para o ferro e faço uma maquete. 
Então, se eu gosto, aumento o tamanho. O desenho é fundamento, uma 
maneira de pensar. E pensar, em arte, é desenhar, porque, sem desenho, não 
há nada. Existem outros escultores que fazem esculturas sem desenhar. Eu 
não sei fazer nada sem desenhar. [...] Meu fazer é intuitivo e aventureiro, às 
vezes eu me provoco, começo um desenho de um lado, mudo para outro, 
mudo novamente e começo o desenho com a mão esquerda. Tenho que 
mudar para ver o que acontece com o desenho e o mesmo acontece com a 
dobra da escultura. (CASTRO, 2000, p. 154 –depoimento – 1999). 
 

Havia uma preocupação, por parte do artista, em produzir esculturas que pudessem se  

inserir no meio ambiente, seja ele artificial ou natural.  E desta forma, essas esculturas 

dialogavam com seu entorno e também ofereciam a possibilidade do espectador interagir com 

a obra vista, característica metodológica recorrente dos artistas do movimento Neo-concreto, 

ao qual pertenceu nas décadas de 60 e 70.  

Amilcar de Castro é considerado, pelos críticos e historiadores da arte, um dos 

escultores construtivos mais representativos da arte brasileira contemporânea. Artista que 

produzia arte abstrata em chapa de ferro, Almícar achava que era fácil de trabalhar com esse 

material, em termos de técnica. Gostava da previsibilidade de suas obras. Acreditava que as 

suas pinturas eram “exercícios gráficos” em preto e branco. A cor entrava em detalhes. “O 
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tempo estava na receita do material”. Gostava do simples, direto e pronto. Suas esculturas 

traduziam a sua forma de ser (CASTRO, 1999, Enciclopédia Itaú Cultural - PT, FGV 

CPDOC, depoimento, vídeo, 4:26 min). 

 

4.3 CHRIS BURDEN 

  

 Chris Burden (1946- 2015), artista norte-americano performático e um nome dos mais 

influentes nas artes visuais, criou a obra Beam Drop Inhotim (2008), vide figura 83.  A 

expressão Beam Drop  poderia ser traduzida como “Queda de Viga”.   

 
Figura 83: Obra Beam Drop Inhotim (2008), de Chris Burden.  

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

A obra encontra-se no Instituto Inhotim, situada no alto de uma colina e consiste numa 

das obras mais visitadas do Parque não só pela localização muito peculiar, pois costuma 

apresentar densa neblina pela manhã, quanto pela autoria, atribuída ao artista de fama 

internacional. A obra está vinculada ao Site- Specific, pois foi elaborada para o Inhotim e no 

próprio local. 

A obra Beam Drop Inhotim foi confeccionada com a ajuda de um guindaste. Chris 

Burden e uma equipe de empreiteiros içaram 71 vigas de aço antigas, vide figuras 84 e 85, a 

uma altura de 45 metros e as soltaram em uma piscina de cimento fresco, no alto de uma 

colina. A obra foi feita com o auxílio de um guindaste para efetuar o içar e o jogar das vigas.  
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Figuras 84 e 85: Obra Beam Drop Inhotim (2008), de Chris Burden.  

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

A obra foi realizada no período de aproximadamente 12 horas e contou com a 

presença de Bernardo Paz, que pessoalmente monitorou o processo (Disponível em: 

<http://www.metalica.com.br/instituto-inhotim-arte-paisagismo-arquitetura-e-inclusao-social-

a-ceu-aberto>). Embora marcada por certa previsibilidade, a obra tem como característica 

principal o acaso, devido ao padrão aleatório com que as vigas penetravam no cimento.  

Depositadas no poço de concreto explorando diferentes ângulos, todas as vigas 

formam uma escultura abstrata de aço. Para a produção da obra, foram selecionadas vigas 

usadas em ferros-velhos próximos a Belo Horizonte, posteriormente manobradas pelo artista, 

criando uma composição que remete à gestualidade do Expressionismo Abstrato, 

especialmente das pinturas de Jackson Pollock (1912-1956), que o artista Chris Burden aponta 

como referência importante da obra (cf. site do Inhotim- Referências).  

A obra filia-se, também, a uma tradição de esculturas monumentais importante na arte 

contemporânea, mas propõe, no entanto, sua desconstrução. Para Burden, cada viga lançada é 

como se fosse seu corpo caindo e batendo contra a terra, algo que remete à sua posição 

histórica como pioneiro da Body Art, “Arte do Corpo”. Frequentemente em sua obra, Burden 

cria situações extremas e muitas vezes perigosas, desafiando os limites físicos dos materiais, 

que, metaforicamente, questionam as categorias estáveis de poder e status.  

Numa visão de espelhamento, o espectador pode ver o céu, tal qual a base, composto 

por elementos penetrantes, que se lançam sobre o céu. Temas sociais como a violência, a 

fragmentação, o empilhamento e o caos estão presentes na obra de Burden. Vide figuras 86 e 

87. 
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Figuras 86 e 87: Obra Beam Drop (2008), de Chris Burden.  

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

A obra Beam Drop foi originalmente criada, conforme Hoffmann (2007, p. 266), em 

“[...] 02 de agosto de 1984, no Artpark, em Lewiston, New York”, sendo realizada de forma 

muito semelhante à apresentada no Inhotim, que trata-se de uma recriação da obra original. 

Apenas as suas dimensões foram um pouco menores, como segue na figura 88. 

 
Figura 88: Foto do projeto e do processo de confecção da obra Beam Drop, New York, 1997, de Chris Burden. 

Fonte: HOFFMAN, Fred (Coord.). Chris Burden. Londres: Thames & Hudson, 2007. 
P. 266. 

 
 Para tanto foram usadas 60 vigas de aço e não 71, como no Inhotim. Mas foram 

também içadas por um guindaste e deixadas cair a 100 ou 120 pés de altura, isto é, à 

aproximadamente 30 metros de altura. Nesse caso, a altura foi significativamente menor que a 

utilizada no Instituto Inhotim, que refere-se à 45 metros. Um fator análogo foi à 

imprevisibilidade de cada viga ao adentrar ao poço de cimento que apresentava uma área e 

uma profundidade igualmente menores.  

A obra disposta em meio ao Artpark também apresentou um diálogo com a natureza, 

tal qual é possível verificar na figura 89, como segue. 
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Figura 89: Obra Beem Drop (1997), New York, de Chris Burden. 

Fonte: HOFFMAN, Fred (Coord.). Chris Burden. Londres: Thames & Hudson, 2007. p. 267. 
 

A força massiva aplicada a essa construção se contrapõe a aparente leveza da sua 

estrutura. O vento, a luz e a paisagem interferem significativamente na sua materialidade, 

gerando variáveis quanto aos múltiplos aspectos da obra que podem ser explorados nas 

diferentes perspectivas, quanto à posição do observador, e quanto às diferentes horas do dia, 

criando sobras e efeitos que tornam a obra visualmente instigante.  

Há uma outra obra de sua autoria no Instituto Inhotim e que também migrou de uma 

criação anterior. É a Beehive Bunker (2006), "Colmeia Fortificada". É constituída por uma 

estrutura cônica semelhante a um sino e apresenta orifícios. Assemelha-se a uma estrutura 

bélica de defesa, conforme informações extraídas do site do Inhotim (cf. referências). 

Essa instalação foi construída por empilhamento de sacos de concreto (concrete mix) e 

nela foi aplicada apenas a força manual. Desta forma, são apresentadas a seguir, duas imagens 

relativas à obra, na versão montada em New York, em 2006. A primeira apresenta o projeto 

da obra e a segunda, a obra acabada. Vide figuras 90 e 91. 
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Figura 90: Projeto da obra Beehive Bunker (2006), New York, de Chris Burden. 

Fonte: HOFFMAN, Fred (Coord.). Chris Burden. Londres: Thames & Hudson, 2007. 
P. 224. 

 
 

 
                                                  Figura 91: Obra Beehive Bunker (2006), New York, de Chris Burden. 

Fonte: HOFFMAN, Fred (Coord.). Chris Burden. Londres: Thames & Hudson, 2007. p 225. 
 

 
No Inhotim, a obra Beehive Bunker (2006) foi construída com concreto, barra de aço 

para concreto armado, arame de aço, tampa de boca de lobo em ferro fundido, sobre uma base 

de britas sobre a terra e de forma gradual e sem o auxílio de máquinas, num processo 

performático semelhante à obra Beem Drop. O local escolhido para a instalação da obra, um 

dos pontos mais altos de Inhotim, faz com que sua posição se assemelhe à de um posto de 

vigilância. Para a escultura, 332 sacos de concreto instantâneo foram dispostos em camadas 

alternadas e estruturadas mediante um sistema de irrigação que as torna compactas. Vide 

figura 92, a seguir. 
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Figura 92: Obra Beehive Bunker (2006), de Chris Burden  no Instituto Inhotim. 

Fonte:<http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporânea/obras/  beehive-bunker/> 
 

As fileiras de concreto moldam-se conjuntamente, num processo de autoconstrução 

que tem ritmo e tempo determinados pelo próprio material. O trabalho braçal que Beehive 

Bunker remete à ideia de performance, uma linguagem que o artista explorou desde a década 

de 70, desenvolvendo uma série de ações nas quais utilizou o próprio corpo como objeto e 

suporte para o seu trabalho performático. 

Por que Chris Burden é identificado como um artista performático? A obra Beam 

Drop foi confeccionada de forma performática, mas difere do conceito de happening a que 

Chris esteve vinculado no princípio da sua carreira. A partir dos anos 1970, desenvolveu uma 

série de ações nas quais utilizou o próprio corpo como material de trabalho e de comunicação, 

principalmente relacionado com o período onde a performance estava no auge e os artistas 

passaram a criar uma arte “invendável” em oposição às regras do mercado de arte. Tais 

artistas assumiam uma posição política e questionadora em relação aos movimentos sociais.  

Burden, a partir dos anos 90, correspondendo ao fato de ter estudado arquitetura no 

Pomona College de Clairmont, frequentando depois cursos de arte na Universidade da 

Califórnia, passou a apresentar trabalhos inspirados em estruturas arquitetônicas, semelhantes 

à pontes, castelos e outras formações que eram apresentadas no interior das galerias. As 

dimensões foram ampliando-se e passaram a ocupar espaços maiores como parques onde 

passavam a dialogar com a natureza e com o entorno. A obra Small Skyscraper, 2003, Los 

Angeles, California, EUA, traduz essa tendência através de uma composição que apresenta 

uma estrutura de alumínio vazada, semelhante ao esqueleto de um prédio.  

Nos anos 1990, o artista revelou preferência pela realização de instalações através das 

quais procura relacionar-se de forma direta com o lugar onde estas se encontram. Dentro 
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desse percurso criativo foi que nasceram os projetos para as obras que se encontram no 

Instituto Inhotim e que apresentam uma estrutura tanto artística, quanto arquitetônica. Elas 

dialogam com o meio ambiente natural, estabelecendo-se dentro de uma relação sinérgica e 

pendular composta por obra- meio ambiente. 

 

4.4 CILDO MEIRELES 

 

 Cildo Meireles (1948, Rio de Janeiro), artista cuja a obra se identifica com a arte 

contemporânea,  apresenta no Inhotim a obra Inmensa (1982 - 2002), dimensão 400 x 810 x 

445 cm. Nesta obra é possível verificar a referência a uma linguagem relacionada à Arte 

Conceitual, mas que também dialoga de maneira peculiar com o Neconcretismo brasileiro 

presente na obra de Hélio Oiticica (1937- 1980) e de Lygia Clark (1920-1988). 

A Obra Inmensa foi especialmente criada para o Inhotim, que representa uma obra 

homônima criada em 1982. Na versão construída em 2002,  no Inhotim, Cildo substituti a 

madeira, material utilizado na versão anterior, por aço corten, ampliando consideravelmente 

as dimensões, criando uma nova relação de escala tanto com a paisagem em seu entorno, 

como com o corpo humano e alterando assim a experiência estética do observador.  

A obra apresenta características que a aproximam da estética minimalista, como a 

redução formal a elementos geométricos, o serialismo e a progressão. Porém, o uso que o 

artista faz dessa linguagem subverte os preceitos do minimalismo, uma vez que a obra não se 

resume à sua forma e seu material, mas evoca uma ampla gama de significados e referências 

externas, algo implícito já no próprio título, que se refere não apenas ao tamanho, mas ao que 

a obra representa. 

Conforme os autores Herkenhoff, Mosquera e Cameron (2000), embora a obra de 

Cildo tenha se desenvolvido dentro da tradição brasileira, ela não se detém em questões do 

regionalismo e nem renuncia à cultura ocidental. Sua arte situa-se no ponto de fricção entre 

questões sociais e poéticas específicas do Brasil e questões de produção artística mundial, 

como a influência dos trabalhos realizados pelos artistas Hélio Oiticica e Lygia Clark, como 

referência de problematização da arte, na época, como pode ser verificado na afirmação de 

Lagnado (1998): 
Não constitui novidade afirmar que a investigação de Cildo Meireles sempre 
esteve associada a imagens de forte conotação simbólica. Vários críticos 
exploraram o valor de resistência dessa obra, localizada nos anos 70 como 
'arte experimental de vanguarda', expressão que já trazia em suas filigranas a 
efígie das ditaduras militares, que não somente tomaram o poder no Brasil, 
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como se expandiram por muitos países da América Latina. As poderosas 
metáforas construídas pelo artista, ao longo de uma trajetória de trinta anos, 
tinham como pano de fundo a busca de uma consciência identitária. Sobre a 
'brasilidade', Cildo pronunciou-se com firmeza, afirmando tratar-se antes de 
uma ansiedade do que de uma questão. É fato que, do Manifesto 
Antropófago, de Oswald de Andrade, até as proposições neoconcretas de 
Lygia Clark e Hélio Oiticica, a procura de uma identidade tem sido uma 
pauta reivindicatória. Mas a pesquisa formal não poderia ficar à margem 
dessa discussão, e o argumento mais utilizado, tanto no Brasil como na lente 
do 'estrangeiro', tem sido o da cor (diferente em Tarsila do Amaral e Volpi, 
por exemplo), capaz de assumir inúmeros adjetivos: telúrica, expansiva, 
idealista, tropical etc. (LAGNADO, 1998, p. 398-401). 
 

Conforme os autores Herkenhoff, Mosquera e Cameron (2000), a obra Inmensa foi 

feita inicialmente em madeira , em 1982, e apresentava as seguintes dimensões: 100 cm, 50 

cm, 25 cm e 12,5 cm de altura. A instalação Inmensa é composta por cadeiras e mesas de 

grandes dimensões e que, equilibradas umas às outras, formam a instalação feita de aço 

corten. Trata-se de uma obra construída a partir de duas esculturas modulares: a mesa e a 

cadeira. Vide figura 93. 

 

 
            Figura 93: Obra Inmensa (1982- 2002), de Cildo Meireles. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Há uma contradição inerente postulada na interpretação da obra que evoca a escala 

humana para objetos cotidianos, mas as referências são ressignificadas nas grandes dimensões 

e na materialidade da obra. Para Meireles (2000- depoimento):  
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Em grande parte da minha obra há uma interpenetração entre o trabalho de 
arte e a vida diária, e isso afeta a escolha do material. Estou interessado em 
materiais ambíguos, que podem simultaneamente ser símbolo e matéria-
prima, assumindo status de objetos paradigmáticos. Os materiais que podem 
conter essa ambiguidade vão de fósforos a garrafas de Coca-Cola, de moedas 
a cédulas ou a uma vassoura, como em La Bruja (1979-81). Estão no mundo 
cotidiano, próximos de suas origens, ainda impregnados de significados. 
(MEIRELES [Geraldo Mosquera conversa com Cildo Meireles]. In: 
HERKENHOFF; CAMERON; MOSQUERA, 2000, p. 35). 
 

A expressão  “in mensa”, do Latim, quer dizer “na/sobre a mesa”. Formada por uma 

estrutura arquitetônica na qual, opondo-se à lógica, os elementos menores sustentam os 

maiores, a obra questiona noções de hierarquia e equilíbrio que podem ser lidas na ordem da 

sociedade, da política e da economia, correspondendo à trajetória criativa do artista, através 

de narrativas de questionamento da ordem social. Vide figura 94. 

 
Figura 94: Obra Inmensa (1982- 2002), de Cildo Meireles (vista da lateral esquerda). 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Para Venâncio Filho (1995), Cildo realiza o seu trabalho, de maneira que a estrutura 

física, a materialidade da obra, assim como os conteúdos simbólicos associados à economia e 

à política, não representam apenas níveis infra ou supraestruturais, hierarquias e planos 

distintos, mas um complexo de vetores que agem em conjunto, ora em sincronia, ora 

dissociados, frequentemente sugerindo contradições inerentes à sociedade, assunto que o 

artista aborda de forma recorrente.  

Segundo Farthing (2011), historiador de arte londrino:  
O brasileiro Cildo Meireles (nascido em 1948) passou a se interessar pela 
arte política depois do golpe militar de 1964. Sua obra faz referência à 
opressão política e religiosa, e sua criação mais conhecida é Missão/Missões 
(Como construir uma catedral) [...] (1987)- materiais diversos, dimensões: 



145 

 
236 cm X51cm X 51 cm- acervo Daros-Latinamérica, Zurique- Suiça 
(FARTHING, 2011, p. 508- 509). 

 
 Na obra Inmensa o artista se apropria de objetos do cotidiano e, portanto, funcionais, o 

artista propõe uma nova percepção na configuração usual, suas proporções e seu contexto.  A 

obra é concebida e estruturada em torno de um ponto nodal em que o real, o simbólico e o 

imaginário se articulam e encontram sua medida. O artista cria uma escultura que permite a 

interação do espectador que percorre  a sua estrutura inserindo o seu corpo no corpo da obra, 

produzindo diferentes interpretações. Vide figura 95. 

 
Figura 95: Obra Inmensa (1982- 2002), de Cildo Meireles. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

 Cildo Meireles trata-se de um artista-pesquisador que investiga a percepção humana, 

os processos de comunicação e as condições do espectador, assim como as relações das obras 

com o mercado de arte.  

Conforme Herkenhoff, Cameron e Morquera (2000, p. 9), Cildo, através do contato 

com publicações da época, conhece o Grupo Neoconcreto, do Rio de Janeiro e sente-se 

atraído pelo movimento. A partir de então se interessa pela possibilidade proposta pelo grupo 

"[...] de pensar sobre arte em termos que não se limitassem ao visual. No entanto, 

diferentemente daqueles artistas, seu trabalho, na época, é gestual e figurativo - um desenho 

de natureza expressionista”.  
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4.5  CRISTINA IGLESIAS  

  

 A obra Vegetation Room Inhotim (2010-2012), vide figura 96, é composta por aço 

inox, bronze, resina de poliéster e fibra de vidro. A obra foi projetada pela artista de Cristina 

Iglesias (1956, Espanha), que é escultora e gravadora, e assemelha-se a um labirinto irregular 

que permite a passagem do observador que se vê refletido nas placas de aço inox polido que 

incorporam paredes de textura irregular que apresentam alternâncias entre alto e baixo-relevo. 

A instalação apresenta grandes dimensões e está incrustada na mata. 

 
Figura 96: Obra Vegetation Room Inhotim (2010-2012), de Cristina Iglesias. 

Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/vegetation-room-inhotim-2010-2012/ 
 

A Vegetation Room pode ser traduzida como "Quarto da vegetação". Trata-se de uma 

estrutura arquitetônica quadrangular de aço inoxidável polido refletindo a floresta 

circundante, como pode ser verificado na figura 97. 

 
Figura 97: Obra Vegetation Room Inhotim (2010), de Cristina Iglesias. 

         Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-101831/vegetation-room-inhotim-slash-cristina-   
iglesias/5137373eb3fc4b0ffc000021-vegetation-room-inhotim-cristina-iglesias-photo 
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A obra utiliza a escultura e a arquitetura como instâncias de um itinerário físico e 

mental proposto ao espectador, através da construção de um discurso escultórico conceitual. 

Cristina Iglesias apresenta interesse por elementos como o movimento, o labirinto e a ilusão 

de infinito, enquanto elementos estéticos conceituais retirados do universo do Barroco. Na 

obra Vegetation Room Inhotim a artista cria um espaço imaginário onde os materiais são 

usados de maneira a iludir o espectador e a fazê-lo interagir em seus espaços que alternam 

concepções como dentro e fora, massa e espelhamento. Os visitantes entram em seu interior 

pelas aberturas nas paredes que são de folhagem esculpida em resina de poliéster e fibra de 

vidro, como pode ser verificado nas figuras 98 a 100. 
 

                
Figuras 98 a 100: Obra Vegetation Room Inhotim (2010-2012), de Cristina Iglesias. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

A artista Cristina Iglesias criou a obra a partir de uma ideia seminal ligada à questão 

do labirinto, como um lugar de infinitas possibilidades. Inspirada pela mata fechada de 

algumas áreas do Inhotim, Iglesias projetou uma obra que fosse revelada ao espectador na 

forma de uma instalação onde haja um diálogo entre o entorno, a mata fechada, a estrutura 

labiríntica da obra que também faz referência à vegetação fechada e os processos de reflexão 

das paredes polidas em oposição às paredes texturizadas, que se assemelham aos troncos e 

rugosidades orgânicas, como pode-se observar nas figuras 101 e 102. 
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Figuras 101 e 102: Obra Vegetation Room Inhotim (2010), de Cristina Iglesias. 

(vista externa e vista interna, respectivamente) 
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 

 
 

Iglesias (2016, depoimento) relata: 

Eu construí uma sala vegetal sem teto, a céu aberto no meio da floresta, com 
paredes de aço inoxidável que refletem a natureza e, portanto, desaparecem, 
se camuflam. Há quatro portas, uma para cada lado. Cada porta se abre para 
um lugar com uma topografia que constrói recantos que convidam a ficar e 
aberturas para alguns dos outros espaços, sem acesso físico, mas acessíveis 
pelo olhar. As paredes representam uma ficção vegetal com um padrão que 
se repete e simultaneamente vai metamorfoseando de um espaço para outro, 
com detalhes que vão se multiplicando de forma quase imperceptível. Sem 
acesso aos diferentes espaços de dentro, é necessário voltar o olhar para o 
exterior, em direção à vegetação real, e encontrar a próxima porta entre os 
reflexos do ambiente. Ao entrar em outro espaço, a experiência será 
semelhante à já vivida. Ouve-se o murmúrio da água. Uma das entradas, a 
mais escondida por ervas daninhas, conduz ao centro do labirinto, onde, sob 
o chão de grade metálica, a água flui formando um redemoinho. Um 
labirinto é um complexo jogo de infinitos (IGLESIAS, 2016, Fonte: 
http://www.inhotim.org.br/blog/o-labirinto-de-cristina-iglesias-ensaio1 
infinit0/).  
 

Ao criar a estrutura de um jardim fechado, a artista propõe a obra Vegetation Room 

Inhotim como uma instalação conceitual, que foi  concebida para uma clareira da mata do 

Instituto Inhotim.  A obra consiste em uma estrutura cuja  topografia do interior se articula de 

acordo com um trajeto pré-determinado, promovendo encontros sensoriais, a partir de texturas 
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que se alternam entre altos e baixos relevos de massa que aludem a vegetais que entram em 

diálogo com a natureza do entorno, podendo  ser  percebidos como vestígios  reais de  

vegetação, memória ou fantasia. Conforme informações obtidas no site do Inhotim, a 

denominação Habitación (quarto) surgiu na obra da artista em 1993 por ocasião de sua 

participação na 45ª  Bienal de Veneza onde expôs Habitación de Alabastro, das quais as 

Habitaciónes Vegetales, realizadas desde 2000, são um desdobramento. 

Cristina Iglesias usa em suas produções artísticas materiais diversificados tais como 

concreto, aço, água, vidro, bronze, bambu, palha, entre outros. Influenciada pelo 

Construtivismo Russo, trabalha os baixos e altos-relevos numa proposta filiada à arquitetura 

italiana. Qualifica-se como uma escultora-construtora, que apresenta as suas obras a partir da 

concepção de geometria vegetal, criando espaços arquitetônicos que se apresentam como 

cenários que dialogam com a percepção do observador, alterando-a. 

No Museo Nacional Reina Sofia (Disponível em: http://www.museoreinasofia. 

es/en/exhibitions/cristina-iglesias), o trabalho de Cristina Iglesias forneceu uma concepção 

renovada da prática da escultura. Sua busca de compromisso poética e simbólico entre as 

peças e o espaço, é incorporada em uma implantação visual e dinâmica. Suas obras geram 

novas formas que muitas vezes resultam na criação de  espécies de “habitáveis”. 

Conforme apontado por Carmen Giménez, curadora do Museo Nacional Reina Sofia 

(cf. Referências), às vezes, esses espaços parecem ambíguos, porque partem de paredes que 

são dobradas para trás sobre si mesmas.  Este é o princípio que ativa a escultura de Iglesias, 

que retorna à natureza como uma fonte poética das formas que cria. Também os materiais 

utilizados dão origem a percepção de uma grande variedade de características, tais como a 

transparência dos vidros, as qualidades táteis da resina, do alabastro, da madeira ou a 

opacidade do ferro e do cimento. 

No cruzamento de formas e espaços cria um diálogo entre referências simbólicas e a 

percepção sensorial dos materiais, apresentando uma identidade escultural advinda da criação 

de natureza orgânica, inspirada nos preceitos do crescimento orgânico para aplicá-los a sua 

própria estrutura.  

As esculturas de Cristina Iglesias podem ser definidas como superfícies, que em 

alguns casos impedem a visão de algo íntimo e em outros, atraem a atenção do espectador, 

mostrando os seus detalhes mais profundos, onde os jogos de texturas ocorrem no formato de 

ornamentos, apresentando uma simbiose de rugosidades que se assemelham aos troncos de 



150 

 

árvores de eucalipto, a partir de materiais como alumínio fundido ou tapetes que cobrem o 

interior das obras, em meio as suas curvas de placas de ferro e de fibrocimento. 

Como foi observado nos caminhos labirínticos propostos pela obra Vegetation Room 

Inhotim, a proposta configura-se na ocupação de espaços, no processamento e na modulação 

de materiais, utilizados para preencher ou decorar o lugar com sua arquitetura e alusões ao 

mundo natural.  A denominação Habitación (quarto) refere-se à questão do espaço, numa 

interlocução entre interior e exterior, abertura e moderação. Assim, na obra convergem estes 

dois princípios: quarto de tela e demarcação de um espaço contido, onde o espectador é 

chamado a olhar para dentro, numa interlocução com o espaço de fora. 

 

4.6  DAN GRAHAM  

 

A obra de Dan Graham (1942, Urbana, Illinois- EUA), Bisected Triangle Interior 

Curve (2002) que encontra-se no Inhotim, consiste numa pequena construção triangular com 

paredes de vidro planas e arredondadas, composta por uma estrutura de aço inoxidável e vidro 

espelhado. Seus vidros foram encapsulados em silicone. A dimensão da obra é de 220 x 713 x 

504 cm.  A obra captura o olhar do observador, através da análise de aspectos tais como a 

transparência, a translucidez e a opacidade dos vidros. Uma leveza é sugerida pela estrutura, 

que propõe reflexões sobre a translucidez, a transparência e a opacidade do vidro, esta última 

quando reflete a imagem. 

Quanto aos estudos da Óptica, a transparência é a propriedade física de permitir que a 

luz passe através do material sem se dispersar. Quanto à translucidez, trata-se de uma 

propriedade relativa à transparência, que permite a passagem da luz. São duas interfaces, onde 

existe uma mudança no índice de refração, isto é, um meio translúcido permite o transporte da 

luz, enquanto um meio transparente não só permite o transporte da luz, mas permite a 

formação de imagens. A propriedade oposta da translucência é a opacidade, que na obra de 

Dan Graham se manifesta na reflexão como pode ser observado na imagem da obra Bisected 

Triangle Interior Curve (2002), vide figura 103 a seguir. 
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Figura 103: Obra Bisected Triangle, Interior Curve (2002),  de Dan Graham. 
Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 

 
Na obra Bisected Triangle Interior Curve painéis de vidro espelhado de duas vias 

(transparência e reflexão) são dispostos na forma de planos verticais, combinando ângulos e 

curvas, reflexão e refração. É uma geometria simples, mas os efeitos caleidoscópicos 

distorcedores transgridem as noções espaciais tradicionais de dentro e fora, tornado a obra 

estranhamente complexa. O envolvimento corporal do espectador coloca o eu privado como 

parte de um contexto social maior, através das camadas de efeitos produzidos pelas imagens 

de cada espectador que se vê refletido. Esta instalação ocupa o centro do Parque, sendo que a 

simbiose entre a escultura e a arquitetura, caracterizam uma das qualidades inerentes a sua 

obra.  

A obra apresenta uma proposta minimalista, através da simplicidade e mínima 

elaboração, onde é apresentada uma estrutura totalmente penetrável, no formato de instalação, 

tendo como versão de tradução livre: “Triângulo Cortado, Curva Interior”. O seu significado é 

deslocado do objeto para o ambiente e seu redor, orientando a experiência do estar dentro ou 
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fora do espaço, como um campo expandido e, simultaneamente, contido pelo confinamento de 

uma estrutura que difere do local e captura sua imagem.  

A obra propõe capturar as imagens refletidas em suas paredes, numa leitura de 

imagens que são espelhadas e, simultaneamente, aparecem nas paredes transparentes, o que 

evidencia no Inhotim  a construção de um diálogo entre a obra, que oscila entre a arquitetura e 

a escultura, e a paisagem. Vide figura 104. 

      
          Figura 104: Obra Bisected Triangle, Interior Curve (2002), de Dan Graham. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

O artista Dan Graham começou sua carreira artística em 1964, aos 22 anos, quando 

fundou a John Daniels Gallery em Nova York. Ele trabalhou lá até 1965, quando começou a 

criar suas próprias peças conceituais. Iniciou seus principais trabalhos nos anos 1960, quando 

vem desenvolvendo uma consistente produção, que inclui a fotografia, a escultura, a 

performance, instalações e vídeos. Parte da pesquisa do artista situa-se no campo da 

arquitetura, com destaque para o estudo das habitações populares americanas no período 

posterior à  Segunda Guerra Mundial. Graham começa a produzir pavilhões a partir de 1987, 

os quais se encontram entre a arquitetura e a escultura, propondo a discussão de questões 

relacionadas à habitação e ao urbanismo nas grandes cidades, assim como reflexões acerca do 

lugar da arte e sua relação com o espectador.  

Graham produz seus pavilhões como material constitutivo básico composto por vidros,  

quase sempre com espelhamentos, envolvidos por bordas de metal. A partir de formas 

simples, muitas delas curvas, os vidros espelhados provocam distorções em seus reflexos, 

assim como geram sobreposições e camadas de profundidade, causando ambiguidade na 

percepção do espaço ao redor, a partir da relação dentro-fora. Vide figura 105. 
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Figura 105: Obra Bisected Triangle, Interior Curve (2002), de Dan Graham. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

O fato de os pavilhões estarem muitas vezes instalados no exterior dos prédios faz com 

que o trabalho de Graham reflita sobre as ligações entre a arquitetura e o seu espaço 

circundante. 

Afinado com a prática da arte conceitual, criou fotografias e sequências 

numerológicas, muitas vezes impressas em revistas, como por exemplo,  na Revista Figurativa 

(1965) e na Revista Schema (1966).  No entanto, seu trabalho inicial foi uma série de fotos em 

estilo de revista com texto, Homes for America (1966-67), que reflete sobre o efeito 

monótono e alienante dos empreendimentos habitacionais dos anos 1960. 

Após esta produção, Graham ampliou o desenvolvimento de sua  prática conceitual 

para a construção de instalações, como a  Public Space / Two Audiences (1976) ou Yesterday / 

Today (1975), as quais inspiraram uma mudança no seu processo criativo para a contrução de 

pavilhões indoor e outdoor que ele mais recentemente desenhou.  

 As obras de Dan Graham são ditas para desfocar a linha entre escultura e arquitetura. 

Desde a década de 1980, Graham vem trabalhando em uma série contínua de objetos 

escultóricos independentes chamados pavilhões. Eles representam um híbrido entre um 

espaço funcional e uma instalação, que aborda o estudo dos processos de percepção. Seus 

pavilhões são esculturas de aço e vidro que criam um espaço diferente que desorienta o 

espectador do seu ambiente habitual, no que tange ao reconhecimento do espaço. Vide figuras 

106 e 107.  



154 

 

          
Figuras 106 e 107: Obra Bisected Triangle, Interior Curve (2002), de Dan Graham. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

A Lisson Gallery (cf. http://dornob.com/the-mind-bending-glass-pavilions-of-dan-

graham/#ixzz4fxyzNpFE) descreve as duas obras, The Mind-Bending Glass Pavilions  (2015) 

e obra Groovy Spiral (2013),  como: "[...] instrumentos de reflexão - visual e cognitivo - que 

destacam os elementos voyeuristas do design no mundo construtivo e equilibrado entre a 

escultura e a arquitetura, o qual elabora uma escassez de materialidade típica do  

Minimalismo dos anos 60”. 

As obras de Graham são feitas de grandes painéis de vidro ou de espelho, ou de vidro 

metade-espelhado que é ao mesmo tempo reflexivo e transparente, que proporcionam 

experimentos óticos. Em seus projetos, utiliza espelhos convexos de duas vias, lentes de olho 

de peixe e pequenas piscinas de água para refletir o interior do pavilhão. Lattice de madeira e 

aço são outros materiais mais comumente usados em seu trabalho. 

O trabalho de Dan Graham proporciona uma experiência pública, combinando 

arquitetura e arte, de tal forma que já foram comparados aos trabalhos de Ryue Nishizawa e 

Kazuyo Sjima no Museu Kanazawa.  

Na obra Bisected Triangle, Interior Curve as paredes de vidro da estrutura refletem e 

distorcem a luz, em camadas, propondo a reflexão de imagens que se sobrepõem às imagens 

da paisagem que aparecem na transparência do vidro. O que se observa são desdobramentos e 

sobreposições que expandem as questões propostas quanto à translucidez, à transparência e à 
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opacidade manifesta na reflexão, propondo experiências relativas ao espaço e à luz. Vide 

figura 108. 

 
Figura 108: Obra Bisected Triangle, Interior Curve (2002), de Dan Graham. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 
 

4.7  DOUG AITKEN  

  

  Na obra Sonic Pavillion (2004), “Som da terra”, o artista plástico premiado Doug 

Aitken (1968, Califórnia- EUA) fez vários experimentos com o som, numa proposta de 

Abstração Conceitual, através do estudo dos ruídos da selva da Guiana, em Jonestown, 

reverberações de tremores gerados pela erupção do vulcão Soufriere no Caribe e no Brasil, o  

com o projeto Sonic Pavillion. Vide figuras 109 e 110. 

        
Figuras 109 e 110: Obra Sonic Pavillion (2004), de Doug Aitken (vista externa). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

 Sonic Pavillion  consiste num pavilhão de vidro e aço, revestido de película plástica; 

poço tubular de 200 m de profundidade, microfones e equipamento de amplificação sonora. É 
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uma obra site-specific, que foi desenvolvida a partir de uma ideia pré-existente e o resultado 

de um processo de cinco anos divididos entre pesquisa, projeto e construção. A obra se 

fundamenta num princípio bastante simples, embora ambicioso e de complexa realização. O 

artista norte-americano com o auxílio da equipe do Inhotim, escavou 200 metros de 

profundidade, cravou um cilindro no buraco e instalou cinco microfones de alta sensibilidade, 

em diferentes alturas. Eles captam diversas frequências de som e os ruídos do interior da terra 

chegam ao prédio amplificados.  

Conforme Christian Heymes (2013 apud MEDEIROS, 2007), o “Pavilhão do Som”, 

Sonic Pavilion, inaugurado em 2009 no Instituto Inhotim, permite ao visitante ouvir em tempo 

real, o som do interior da Terra. É importante lembrar que o local é uma zona de escavações 

de minérios. No fundo do poço, microfones de alta sensibilidade captam diretamente o som 

produzido nas entranhas da terra, sem ter nenhuma interferência da superfície. Este som é 

transmitido, por meio de um sofisticado sistema de equalização e amplificação, no interior de 

um pavilhão de vidro, vazio e circular, que busca uma equivalência entre a experiência 

auditiva e aquela com o espaço. 

Por uma rampa se alcança um pavilhão circular, envidraçado, onde se encontra um 

buraco redondo, que na verdade é um poço estreito de grande profundidade, tampado por uma 

placa de vidro. Vide figuras 111 e 112. 

        
Figuras 111 e 112: Obra Sonic Pavillion (2004), de Doug Aitken (vista interna). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

Segundo Fernando Luiz Lara (In SERAPIÃO, 2015, p. 70), trata-se de “[...] uma 

réplica  da Maison Tropicale  de Jean Prouvé (Palm Pavilion, de Rirkrit Tiravanija)”. A obra 

Sonic Pavillion, constitue-se como sonora, na perspectiva do observador e fruidor, e 

fonográfica, na instância de produção da obra. 

A obra Sonic Pavillion liga-se à ideia de arte ambiente, relacionando-se à noção de site 

specific como citado, pois incorpora o espaço à obra, transformando-o e dialogando com o 
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meio circundante, para o qual a obra foi elaborada. Ela produz uma leitura do ambiente 

natural, de forma que a paisagem torna-se o lócus onde a obra se manifesta e se enraíza. O 

espaço físico onde se encontra a obra Sonic Pavillion, apresenta-se como um campo criativo 

em que há uma intervenção que permite trazer à tona os sons da terra, revolvida anteriormente 

pela atividade de mineração atribuída ao local. 

A arquitetura do local que mais que abrigar a obra, é parte integrante dela, foi 

idealizada pelo próprio Aitken, conforme informações do autor Serapião (2015). O artista 

desenhou um pavilhão circular de vidro, localizado no topo de uma pequena colina, que 

consiste num espaço cilíndrico que apresenta uma visão panorâmica do Instituto Inhotim. 

Vide figuras 113 a 115. 

          
 

                              
 Figuras 113 a 115: Obra Sonic Pavillion (2004), de Doug Aitken (vista interna). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

O vidro de todo o pavilhão foi revestido com uma espécie de membrana que permite 

uma transparência em forma circular da paisagem, se observarmos a uma pequena distância e 
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na posição ortogonal à parede do vidro. Numa distância maior, e em posição oblíqua, o vidro 

embaça-se ficando opaco. Vide figuras 116 a 118. 

          
Figuras 116 a 118: Obra Sonic Pavillion (2004), de Doug Aitken  

(vista interna – imagens capturadas através do vidro). 
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 

 

 Cabe registrar (2015), conforme minhas impressões pessoais da obra:  

 
É incrível a sensação de uma obra in process.  Na minha visita à obra, pude 
verificar que o som estava acontecendo em tempo real, num confinamento 
provocado pela estrutura arquitetônica do local.  Também cabe registrar que 
esse confinamento favoreceu a sensibilidade para um interior que pode ser o 
da obra, o da terra, pelo som que propaga através do equipamento e do 
próprio observador, que é capturado pela relação estética estabelecida (A 
autora, 2015, relatos pessoais). 

  

A obra foi construída a partir de elementos sonoros e de tecnologia. O que de fato 

escuta-se  no interior de  Sonic Pavilion  não são simples microruídos, gerados no interior da 

terra local, mas também sons resultantes da enorme cavidade, que cria um espaço de  

reverberação  contínua, cujo som  é  transformado  pelo  trabalho  de  equalização. Ouvi-se 

uma combinação de sons nunca repetitiva e rica em  frequências e  texturas, que se estabelece 

por si mesma. 

 

4.8  ELISA BRACHER  

  

 Elisa Bracher (1965, São Paulo- SP) é uma artista que explora diferentes técnicas e 

linguagens. Apresenta duas obras contemporâneas na área externa do Inhotim. São elas: 

Embrionário (2003) e Equilíbrio Amarrado (2004). Nessas esculturas de características 

monumentais, o gigantismo e as grandes dimensões escultóricas estão em diálogo com duas 
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questões fundamentais e constantes nas obras de Elisa: o peso e o equilíbrio. Nelas, o uso do 

material bruto nos remete ao seu estado original, cuja recomposição artística é laboriosa e 

complexa.   

Provocando discussões acerca dos limites e tensões, a obra Embrionário (2003), 

composta por 13 toneladas de troncos de madeira de cedro, eucalipto e pinos que se empilham  

numa configuração interessante,  localiza-se em meio ao Parque do Inhotim. Com o auxílio de 

uma equipe de marceneiros, a artista retira a casca das toras e as regulariza num processo de 

dasbaste, por meio de serras, para compor seus trabalhos. De dimensões amplas, a obra 

situada no Museu Inhotim dialoga com o meio ambiente não só pelos materiais que é 

composta, mas pela própria relação conceitual que propõe, como pode ser verificado na figura 

119, a seguir.  

 
 Figura 119: Obra  Embrionário (2003), de Elisa Bracher. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 
 

A escultora, gravadora e desenhista paulistana Bracher desenvolve, desde o início dos 

anos 1990, trabalhos que transitam por diferentes técnicas e linguagens. Na perspectiva de 

artesã, interessa-se pelo uso dos materiais e o fazer, buscando testar os limites e as tensões 

entre os materiais com os quais trabalha. Em poucos anos a artista conferiu dimensão 

monumental às suas esculturas. Apesar da escala grandiosa desses trabalhos, Elisa Bracher 

consegue manifestar a delicadeza no equilíbrio, tanto em seus desenhos em papel de arroz 

como nas grandes instalações.  

Numa cidade do interior de São Paulo, conhecida por suas fazendas centenárias, a 

artista desenvolveu suas obras a partir de uma sensibilidade particular, que lhe abriu as portas 

da percepção para uma nova realidade espacial. Primeiro foram os troncos de madeira, dos 

quais ela extraía as cascas, regularizando as toras com serras. Vide figura 120. 
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          Figura 120: Obra Embrionário (2003), de Elisa Bracher. 

 Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Para o crítico Rodrigo Naves (In: BRACHER, 2017), o esforço para alcançar formas 

amplas e expansivas parece marcar toda a trajetória de Elisa Bracher. No começo da década 

de 1990, ela trabalha com gravura, realizando obras abstratas, com uma tendência 

construtivista. No período entre 1998 e 1999, começa a produzir esculturas monumentais 

realizadas utilizando troncos de madeira, dos quais retira a casca e os regulariza com serras. 

Para Naves, há nessas obras uma tensão entre contenção e extravasamento, entre regularidade 

e instabilidade, que é o elemento fundamental de suas esculturas. Elas retiram sua força de um 

certo desequilíbrio. São feitos alguns encaixes, mas não ocorre entre as peças um acoplamento 

sereno.  

A obra Equilíbrio Amarrado  (2004) é uma escultura composta por blocos de mármore  

Espírito Santo, que sugerem uma relação de tensão entre instabilidade e sustentação em uma 

escultura de seis metros de altura.  A textura do mármore que foi entalhado em baixo-relevo 

dialoga com as formas geométricas brutas. Numa alusão a um totem de pedra, estrutura-se 

como um indivíduo gigante e de grande densidade. Um guarda que está em estado de vigília, 

como pode ser verificado na figura 121. 
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Figura 121: Obra Equilíbrio Amarrado (2004), de Elisa Bracher. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 

 

Podemos distinguir nas obras de Bracher (2017), o processo de tensão de dois 

universos: o das marcas dos materiais naturais e brutos tais quais a pedra e a madeira e o das 

formas geométricas, criando uma fricção entre  forma natural e produção artística, acidente e 

vontade. Oposição que guarda a cerne da inspiração da artista que cria desenhos fluidos em 

papel arroz e formas monumentais com toras de madeira e cabos de aço.  

Em pedra, a anatomia de formas quase humanas colide com uma arquitetura rígida e 

geométrica, porém que implica movimento, quando alternamos a visão de cada face, tal qual 

pode ser verificado nas figuras 122 a 124, a seguir. 

               
               Figuras 122 a 124: Obra Equilíbrio Amarrado (2004), de Elisa Bracher. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
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Nas esculturas de grandes proporções, como a obra Equilíbrio Amarrado (2004), o 

equilíbrio é colocado em questão a partir da dimensão não centralizada e assimétrica da 

estrutura que apresenta um questionamento acerca do volume escultórico e das proporções.  À 

medida que se contorna a obra, tem-se a impressão de um permanente reequilíbrio e de um 

movimento inesperado e original. Vide figura 125. 

  
Figura 125: Obra Equilíbrio Amarrado (2004), de Elisa Bracher. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Conforme Naves (In: BRACHER, 1998, p. 23), em suas obras “[...] existe um diálogo 

com as obras de Sérgio de Camargo (1930 - 1990) e de Amilcar de Castro (1920 - 2002), na 

clareza e determinação das relações que comandam as esculturas”. Nas esculturas desses três 

artistas o processo de construção dos trabalhos se revela com clareza ao observador, ainda que 

com significados diversos. 

 

4.9  GIUSEPPE PENONE  

  

A obra Elevazione (2000-2001) foi criada pelo artista Giuseppe Penone Garessio 

(1947- ), o qual nasceu na Itália e vive atualmente em Turim.  A obra foi feita em bronze e 

apresenta uma dimensão de 1000 x 600 x 600 cm, Ø 50 cm. Giuseppe Penone é um dos 

principais expoentes do grupo de artistas italianos que se destacou a partir do final dos anos 

1960, reunidos sob o rótulo de Arte Povera.  

Para Dayrell (2015): 
A Arte Povera, buscando este contraste com o momento de exasperação 
industrial e tecnológica, focava a ideia de um conhecimento direto e não 
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mediado em que natureza e cultura poderiam coincidir. Através do uso de 
materiais simples como carvão, madeira, eletricidade, enfim, materiais não 
nobres ou belos, a Arte Povera explorava leis e processos derivados do poder 
da imaginação e não baseadas em teorias científicas. (DAYRELL, 2015, p. 
2).  

 

O crítico suíço Jean-Cristophe Ammann em 1970 definia a Arte Povera como uma 

reinvindicação sobre “a sensibilidade subjetiva em sua autenticidade objetiva que reflete uma 

reminiscência natural do fenômeno ambiental” (CHRISTOV-BAKARGIEV, 1999, p. 15, 

apud DAYRELL, 2015, p. 2), através de experimentações contínuas tanto com materiais 

provenientes da natureza quanto com objetos comuns. 

Desde o início de sua trajetória, Penone se mostrou interessado em realizar obras 

diretamente na natureza, associando intervenções escultóricas ao processo de crescimento de 

árvores. Penone buscou desenvolver suas obras a partir de coisas objetivas que ele conhecia, 

tais como a paisagem, as pedras do rio, as árvores da floresta. Elevazione, “Elevação”,  

pertence a uma etapa posterior de sua prática, na qual o artista tornara ainda mais complexo o 

diálogo com a natureza por meio do domínio de elaboradas técnicas de escultura, mas 

conservando a mesma dualidade entre o fenômeno artístico e o natural. Vide figura 126. 

 
Figura 126: Obra Elevazione (2000-2001), de Giuseppe Penone. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
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As árvores são, segundo o próprio artista, não um simples material, mas uma forma de 

vida em sintonia com nossa existência: “O que eu vi quando eu comecei foi que a distinção 

entre homem e natureza é falsa. O homem é parte da natureza; é o nosso desejo de conservar 

distinções que nos manteve separados” (PENONE, 2012). 

A árvore, que Penone considera "a ideia primeira e mais fácil de vitalidade, cultura, 

escultura", é um elemento central em sua obra, num ciclo de produção que foi iniciado em 

1969. Elevazione representa uma árvore extraída e conservada sobre vigas propondo que a 

escavação não foi total, e o tronco com os seus ramos permanecem parcialmente incorporados 

na estrutura, que revela detalhes da origem natural num deslocamento de materialidade para o 

bronze, revelando oposições e questionamentos. Essa relação é uma marca do Instituto, que 

cria um discurso em meio à mata.  

Cada obra encena uma relação conceitual consigo própria e com seu entorno. São 

encontros e questionamentos culturais que o Instituto Inhotim apresenta. A seguir, é 

apresentada a obra quando foi instalada, em 2000. Em seu entorno, as árvores encontravam-se 

ainda pequenas, causando uma imagem de aridez e ausência de matéria. Em 2017, quando a 

escultura foi novamente fotografada, pode-se notar o crescimento das árvores em seu entorno, 

provocando o que o atista propôs: a obra sendo incorporada ao ambiente natural, como segue 

nas figuras 127 e 128. 

         
Figuras 127 e 128: Obra Elevazione (2000-2001), de Giuseppe Penone. 

Fontes: Fig. 127 In: SERAPIÃO, Fernando (Org.).  Inhotim: arquitetura, arte e paisagem. São Paulo: Monolito, 
2015. p. 51(Ensaio Fotográfico de Leonardo Finotti). Fig. 128: Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Penone, desde 1983, articula em algumas de suas obras as ações humanas e as da 

natureza, envolvendo tanto o processo de crescimento das plantas com elementos artificiais 

através do uso de materiais como couro, metal, madeira, entre outros materiais. 
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O crítico Germano Celant (Apud FARTHING, 2011, p. 516- 517) cunhou o termo 

para o movimento italiano de arte inspirado no “Teatro Pobre", a Arte Povera, com referência 

a uma arte que utiliza materiais simples, numa proposta antielitista. Os artistas dessa “arte 

pobre”, mais que usarem materiais do cotidiano e de baixo custo, buscavam questionar o 

“modelo” de arte criado para uma elite e para um mercado de arte que tinha e tem o poder de 

legitimar a obra de arte como tal e considerar o artista como uma “celebridade”. 

A Arte Povera surgiu num período em que o mundo da arte estava dominado pela Pop 

Art. Porém há diferenças marcantes entre esses dois movimentos, como aponta Farthing 

(2011): 

Ainda que tanto a pop art também usasse materiais simples, a arte povera 
rejeitava as reflexões vazias da pop art sobre o consumismo e a produção de 
massa. Os artistas da arte povera tentavam um reengajamento com o mundo, 
tendo como influências intelectuais textos sobre semiótica do italiano 
Umberto Eco (nascido em 1932) e obras sobre fenomenologia do filósofo 
francês Maurice Merleau-Ponty (1908- 1961), (FARTHING, 2011, p. 516- 
517). 

 
 

Os temas que abordam a natureza, segundo Farthing (2011, p. 517),  “são comuns nas 

obras da arte povera”.  Penone, em relação a essa temática, usava fotografias com o objetivo 

de registrar suas intervenções no processo de crescimento das árvores, na busca de identificar 

oposições entre a beleza instríceca à obra de arte e a beleza da natureza.  

 
Figura 129: Obra Elevazione (2000-2001), de Giuseppe Penone. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
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Além das questões conceituais ligadas à materialidade da obra, outras interpretações 

advem do trabalho de Penone, relativas à temática ambiental. A grande árvore de metal está 

distante do chão e suas raízes suspensas, condição que alude às árvores arrancadas, num 

sistema predatório de uso não sustentável da madeira e de outros produtos que as mesmas 

produzem, como a borracha, exemplo que nos situa na Amazônia.  As cinco árvores Guaritá 

plantadas ao seu lado, que estão crescendo e não só se aproximando da escultura, mas 

estabelecendo um diálogo com ela, revelam um processo oposto ao da árvore estática, porque 

têm vida, numa relação pendular entre artificial e natural, estático e dinâmico, vida e ausência 

de vida, transformando a obra num eixo que provoca um processo de reflexão em direção ao 

seu referente indicial. 

 

4.10  HÉLIO OITICICA 

 

Hélio Oiticica (1937- Rio de Janeiro, 1980-  Rio de Janeiro) é um dos artistas mais 

emblemáticos da arte brasileira, o qual apresenta projeção internacional. No Instituto Inhotim, 

o artista expõe a obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square # 5- De Luxe (1977- 2006) 

entre outras, que trata-se de uma instalação elaborada em diversas etapas (a partir de 1977) 

descritas a seguir, e apresentada no Inhotim em 2006, através de uma estrutura arquitetônica 

de grandes dimensões, composta por nove peças quadriláteras coloridas, isto é,  nove paredes 

coloridas, oito delas dispostas ortogonalmente ao solo e uma em paralelo como um “ teto” 

para duas delas. A obra foi construída em meio aos jardins e perto de um dos lagos, 

permitindo a criação de um diálogo com o meio ambiente e com seus observadores e 

fruidores, como segue na figura 130.  

 
Figura 130: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square # 5-  

De Luxe (1977- 2006), de Hélio Oiticica. 
 Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
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Conforme informações obtidas diretamente no Instituto Inhotim em 2015, a obra 

Magic Square #5 (1977- 2006) faz parte de um conjunto de seis trabalhos que foram 

projetados em relação a dois elementos: o quadrado e a praça. Esse dois elementos 

correspondem ao duplo significado da palavra square, que é uma palavra da língua inglesa, 

que em português significa quadrado, praça, tal qual a Times Square (Praça do Tempo, em 

português), situada em Nova Iorque, no centro de Manhattan - EUA.  

Conforme o Manifesto A Nova Objetividade Brasileira (vide Anexo B), a obra de 

Oiticica estava articulada conforme algumas premissas relacionadas à criação artística na 

década de 70, tais como: “Tomada de posições políticas, superação do quadro de cavalete, 

participação corporal, tátil e visual do espectador, eis os ingredientes básicos da nova 

objetividade [...] nos termos de Hélio Oiticica” (A Nova Objetividade Brasileira, 1967, p. 1, 

Anexo B), que propunha um posicionamento político e histórico, através do engajamento do 

artista e do espectador nas questões sociais emergentes da época através da arte.  

Essa obra significativa rompe com paradigmas atrelados à arte moderna produzindo 

trabalhos espaciais como os “Penetráveis, apresentando estudos reveladores sobre a “Cor 

Estrutural”, proposta por Oiticica. Desta forma, nota-se na trajetória de criação artística de 

Oiticica, uma busca pelo espaço e pela cor como interlocutores ativos e provocativos de 

atitudes respondentes dos sujeitos- fruidores de suas obras. Para Oiticica (1986, p. 81), o 

visitante percorre “[...] o território alegórico do labirinto [...]. E os campos de cor permitem 

[...] um efeito óptico de virtualidade em que o espectador é deslocado para uma perspectiva 

que o coloca como que percorrendo os corredores dos Penetráveis”.  

Para Oiticica, em entrevista concedida ao Jornal do Brasil, em 21 de abril de 1961, 

matéria de tema A Exposição Neoconcreta, quando é indagado com base na seguinte questão: 

Qual a importância da cor? E o mesmo responde: 
 
A cor é um dos elementos mais importantes. Sendo a predominância em tons 
de amarelo e branco na parte exterior, e, na parte interior, de outros tons, 
mais sempre luminosos. Ao se entrar por qualquer das três entradas, os tons 
exteriores de amarelo e branco serão mais suaves, intensificando-se a medida 
que se chega ao centro do grande labirinto, sendo mais intenso ainda no 
interior das maquetes, principalmente nas minhas, em que a cor atua como 
elemento fundamental (Entrevista com OITICICA, Jornal do Brasil- sem 
crédito- 1961 apud OITICICA FILHO, 2009, p. 50). 

 

A obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square # 5- De Luxe é uma edificação ao 

ar livre, construída em alvenaria pintada, alambrado, cobertura de metal e vidro. Sua base é 

composta de seixos rolados, material que corresponde às várias pesquisas do artista que 
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compreendia a sua presença, numa oposição à construção rígida das paredes. O solo arenoso 

ou composto por seixos proporciona ao visitante a percepção de um espaço experimental e 

experiencial, onde a instabilidade da base se contrapõe à solidez das paredes.  

Conforme França et al  (2010, p. 2631), partindo de uma análise da construção da 

obra, pode-se afirmar que “Trata-se de uma obra composta por nove paredes de tamanhos 

iguais, cuja medida é de 4,5 x 4,5m x 0,5m, implantadas em um terreno plano e dispostas 

aleatoriamente sobre uma superfície coberta por pedras”.  

O terreno em volta da obra é revestido por grama, compreendendo uma área total de 

15m². As paredes, incluindo a estrutura acrílica, são pintadas utilizando as cores azul, laranja, 

magenta, amarelo e branco, havendo repetição da cor em algumas delas. Sobre a parede azul e 

sobre uma das paredes brancas, há uma estrutura acrílica quadrangular de coloração azul, 

seguindo as mesmas medidas das demais paredes que compõem a obra.  

Oiticica, avesso à contemplação, propunha a participação efetiva do espectador em 

desdobramentos ocorridos através de caminhadas pelo espaço labiríntico e penetrável da obra. 

Para Oiticica (1986), os Penetráveis caracterizaram, em sua origem, uma série de 

experimentações relativas à questão do labirinto, como um “território aleatório” o qual 

permite, através da proposta dos “campos de cor”, um efeito óptico de virtualidade em que o 

espectador é deslocado para uma perspectiva que o coloca como percorrendo os corredores 

dos Penetráveis, que, a princípio, foi desenvolvido a partir de uma série de projetos que 

iniciaram de maquetes, as quais Oiticica chamava de “Metaesquemas”, onde a estrutura 

apresenta-se ainda em escalas de cinza e que depois evoluiu para demonstrações cromáticas e 

para construções desenvolvidas em escalas maiores, onde o espectador podia adentrar a obra e 

interagir com ela, proposta constante identificada na maioria dos trabalhos de Oiticica. Vide 

figura 131. 

 
Figura 131: Projeto Magic Square n. I (Invenção da Cor), Maquete- Foto: Andreas Valentin (1977), de Hélio 

Oiticica. Arquivo HO/ Projeto HO 2103.79- p 3 
 Fonte: BRAGA, Paula (Org.). Fios soltos: a arte de Hélio Oiticica. São Paulo: Perspectiva, 2008.p. 284. 
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Produzidos nos anos 60, inicialmente, com placas de madeira e pintados com cores 

quentes, os Penetráveis já constituíam um projeto que prospectava ampliar as dimensões da 

obra em escalas que permitissem aos espectadores adentrarem à mesma e interagir com ela. 

Esses projetos estavam associados aos “Núcleos” e já caracterizaram uma série de 

experimentações em direção ao espaço e à cor, esta como uma força motriz capaz de criar 

campos ópticos que atuavam em planos de diferentes escalas tonais, como é possível observar 

na versão que segue, na figura 132. 

 
Figura 132: Projeto Magic Square n. I (Invenção da Cor), Maquete- Foto: Andreas Valentin (1977), de Hélio 

Oiticica. Arquivo HO/ Projeto HO 2102.79- p 3 
Fonte: BRAGA, Paula (Org.). Fios soltos: a arte de Hélio Oiticica. São Paulo: Perspectiva, 2008. p. 285. 

 

É relevante ressaltar que a formação de Oiticica era de arquiteto, fator que o 

influenciou para desenvolver maquetes e projetos que cada vez mais tornavam-se 

tridimensionais e ganhavam sentido na interlocução com o espectador que interagia na obra 

penetrando-a e criando novos significados, fator que marcou definitivamente o processo 

criativo de Oiticica.  

 Quanto à obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square  # 5- De Luxe, exposta no 

Instituto Inhotim, o artista não chegou a executá-la em vida, mas deixou como legado o seu 

projeto, através de instruções de realização da obra que foram anotadas por ele em relatórios, 

maquetes, desenhos técnicos e amostras, que detalham o projeto e permitiram a sua 

construção postumamente no Instituto Inhotim. 

Sobre o projeto da obra, França et al ( 2010) apontam: 

Quando foi pensada a sua primeira montagem é que seus executores se 
depararam com a ausência de informações aprofundadas a respeito de sua 
execução. Desta forma, tornou-se necessário a realização de várias 
adaptações para a construção da obra, claro que tudo com a supervisão e 
orientação do Centro Hélio Oiticica, com o qual as instituições mantiveram 
intensa troca de informações (FRANÇA et al, 2010, p. 2632). 
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Seus estudos e investigações motivaram Bernardo Paz a contactar Cesar Oiticica Filho 

que aceitou e o empreendimento, e assim surgiu a obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic 

Square # 5- De Luxe (1977- 2006), como segue na figura 133.  

 
Figura 133: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square # 5- De Luxe (1977- 2006), de Hélio Oiticica. 

Fonte:<http://entrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/instituto-inhotim-um-olhar-para-a-arte-
contemporanea?nocache=609420544> 

 

Na obra há características geométricas que criam planos ortogonais em relação à base, 

preponderando o ângulo reto em suas construções, que utilizavam alvenaria, areia e outros 

materiais que provocassem os sentidos dos  fruidores das obras.  Sua intenção era exatamente 

criar um diálogo entre cor e forma, sensibilizando ao máximo o observador e interlocutor, no 

processo de adentrar a obra questionando conceitos, como a estrutura arquitetônica e a 

experiência com a obra/instalação, como segue nas figuras 134 e 135. 

         
Figuras 134 e 135: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square # 5- De Luxe (1977- 2006), de Hélio 

Oiticica. 
 Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 

 
Há também a presença de ângulos entre as estruturas e as projeções de sombras que 

alternam cores em escalas tonais, a partir de efeitos de luz obtidos da exposição atmosférica 

em tons e cadências visuais. Sobre o conceito da Cor Estrutural proposta por Oiticica, 

Favaretto (2000) considera: 
A tendência para a “vivência da cor”, ou seja, para a experiência da cor 
significativa e expressiva, está presente desde as primeiras estruturas 
lançadas no espaço. Caracteristicamente neoconcreta, a cor significativa não 
mais revela de um “ato de pintar” no que implica de habilidade execução, 
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etc., mas de uma concepção: a realização da estrutura desse ato no espaço e 
no tempo. Assim, a cor torna-se um elemento estrutural, deixando de ser 
tratada apenas perceptivamente: ela se torna um mundo de vivências 
humanas, genéricas (FAVARETTO, 2000, p. 79).  

 

A Cor Estrutural proposta por Oiticica revela-se na obra através das relações 

cromáticas estabelecidas pelas paredes que irradiam cores vibrantes, apresentando grande 

intensidade na relação entre as cores e formas, que objetivam provocar um novo olhar em 

relação às nove paredes apresentadas na obra de Oiticica -Invenção da Cor -Penetrável -Magic 

Square  # 5- De Luxe. Vide figura 136. 

                 
Figura 136: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square # 5- De Luxe (1977- 2006), de Hélio Oiticica. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

A correlação com o meu ambiente ocorre em diferentes perspectivas, como a partir do 

espelhamento das paredes no lago e da interlocução com a paisagem. Vide figura 137.  

 
Figura 137: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square # 5- De Luxe (1977- 2006), de Hélio Oiticica. 

 Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
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São diferentes planos que se estabelecem, criando cenários, a partir da posição do 

observador, o que corresponde às pesquisas realizadas por Oiticica, que propõe em suas obras 

experiências com a percepção do participador e investigações acerca das possibilidades de 

dilatamento das capacidades sensoriais, numa proposta “suprassensorial” que, para Oiticica, 

segundo a interpretação de Favaretto (2000, p. 175 “[...] provocam o estado clássico do 

dilatamento interior operado pelo próprio processo criador”. Vide figuras 138 a 140. 

                 
 

Figuras 138 a 140: Obra Invenção da Cor -Penetrável -Magic Square # 5- De Luxe (1977- 2006), de Hélio 
Oiticica. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 
 
 

4.11 JARBAS LOPES  

 

Artista que trabalha e brinca com o imaginário, Jarbas Lopes, nascido em Nova 

Iguaçu, (em 1964), vive em Maricá, no Rio de Janeiro. Formado em Artes Plásticas pela 

Escola de Belas Artes da UFRJ, Jarbas Lopes participou de exposições como Off The Grid, na 

Galeria Lehmann Maupin, em Nova York (2002), a 8ª Bienal de Havana (2003) e a 

Gambiarra – New Art From Brazil, em Londres (2003). Tem um trabalho no acervo da Tate 

Modern, em Londres. E também integrou a 27° Bienal de São Paulo, 2006. 

A instalação/intervenção Troca-Troca (2002) proposta por Jarbas Lopes e exposta no 

Instituto Inhotim, apresenta três fuscas remontados com latarias permutadas entre si e um 

sistema de som que interliga os três carros, com linguagem conceitual, inspirada no 

movimento ready-made, através da transformação do objeto utilitário, o automóvel, em objeto 

de arte.  

Há não só um deslocamento da funcionalidade do Fusca, mas uma ressignificação 

simbólica, visto que o mesmo apresenta alto teor simbólico dentro de um projeto de cunho 
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conceitual. Nesta obra ele usou três Fuscas de cores vibrantes, para trocar para-choques, 

portas e outras partes da lataria, um do outro. Originalmente, os automóveis eram amarelo, 

vermelho e azul, mas tiveram suas portas, capô e porta-malas trocados entre si, tornando-se 

todos coloridos. Um sistema de som interliga os três carros. Vide figura 141. 

 
Figura 141: Obra Troca-Troca (2002), de Jarbas Lopes. 

Foto: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Com os três Fuscas, Jarbas Lopes realizou uma primeira viagem, do Rio de Janeiro a 

Curitiba, em 2002. Para tanto, o artista convidou oito amigos para realizar o trajeto que 

culminaria na chegada ao Museu de Arte Contemporânea do Paraná. No caminho, colaram 

adesivos produzidos a partir do arquivo de palíndromos do artista Luis Andrade, nos para-

brisas dos carros que se encontravam na estrada como “lateral é tela retal” e “aja na naja”.  

Um palíndromo é uma palavra, frase ou qualquer outra sequência de unidades que 

tenha a propriedade de poder ser lida tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a 

direita. Num palíndromo, normalmente são desconsiderados os sinais ortográficos (diacríticos 

ou de pontuação), assim como os espaços entre as palavras.   

Em 2007, após passarem por restauro, os carros do Troca-Troca novamente ganharam 

a estrada, dessa vez de Belo Horizonte a Brumadinho, depois de percorrer as comunidades do 

entorno. Estacionados nos jardins do Inhotim, como é possível observar na figura 142, os 

“objetos-carros” guardam as histórias dessas viagens, dos amigos que os ocuparam e das 

músicas que ouviram em conjunto.  
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Figura 142: Obra Troca-Troca (2002), de Jarbas Lopes. 

Foto: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Os carros encontram-se ocasionalmente parados, mas prontos para mudarem suas 

posições dentro do parque. Desta forma tornaram-se objetos artísticos, porque contêm suas 

narrativas culturais construídas na fronteira entre a história e a memória. Vide figuras 143 e 

144. 

           
Figuras 143 e 144: Obra Troca-Troca (2002), de Jarbas Lopes. 

Foto: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 
 

 Há na obra de Jarbas Lopes, um sentido de juízo jocoso que aponta para a ironia e a 

paródia, traços frequentes no pós-modernismo, como afirma Coelho (2006, p. 257- 270). As 

poéticas do lúdico e do jocoso, longe de se apresentarem superficiais, geram discussões 

políticas implícitas no sentido de pensar o mundo através de obras que buscam uma nova 

razão. No caso da obra Troca-Troca, o artista ao transformar três automóveis em objetos 

artísticos que fazem parte do espaço do Museu Inhotim, alterou a funcionalidade e a razão de 

ser dos mesmos, criando novos sentidos e sugerindo uma liberdade estética através da 

“[...]contemplação lúdica dos objetos.[...] Para esclarecer o sentido que atribui à lúdico, 

contrasta-o com a noção de trabalho: a atitude estética é lúdica, por distinção a labor. Por 

vezes, como prefiro aqui, jocosa” (COELHO, 2006, p. 261).  
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 Sobre o fato, Coelho (2006) complementa: 

Por vezes se discute sobre a validade – se esse termo ainda cabe na discussão 
da arte contemporânea- da obra de um artista, ou de um movimento ou de 
uma matéria da arte, como a deste juízo jocoso, a partir da sua capacidade de 
revelar-se como uma poética, um conjunto de obras com sentido próprio, 
reiterado e elevado. Das obras que envolvem o juízo jocoso se diz que são 
sobretudo eventuais, ocasionais, sem se constitutirem em reais poéticas 
(COELHO, 2006, p. 270). 
 

Troca-Troca consiste numa obra associada ao movimento ready-made, criando o 

processo de deslocamento de um objeto utilitário para o espaço do museu. “Algumas peças de 

Duchamp são lúdicas, outras são francamente jocosas. Num caso e no outro são o livre jogo 

das ideias” (COELHO, 2006, p. 271). Duchamp entre 1913-1915 elabora os ready-made, isto 

é, objetos encontrados já prontos, às vezes acrescentando detalhes, outras vezes atribuindo-

lhes títulos arbitrários.   

Segundo o crítico e historiador de arte Giulio Carlo Argan (1995), os “ready-mades” 

podem ser interpretados como atos de protesto dessacralizante contra o conceito “obra de 

arte”, e também como uma crescente inspiração em trazer para a esfera da arte qualquer 

objeto, desde que seja designado como “arte” pelo artista. O ready-made esconde, na verdade, 

uma crítica agressiva contra a noção comum de obra de arte. 

 A função transitória do trocadilho, da ironia, do humor e da derrição pode ser 

identificada nos para-brisas dos carros, onde há palíndromos, isto é, frases que se lêem de 

ambos os lados com o mesmo sentido. Vide figura 145.  

 
Figura 145: Obra Troca-Troca (2002), de Jarbas Lopes. 

Foto: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Jarbas Lopes trabalha com materiais banais, buscando sempre reconfigurar os objetos 

dando-lhes um novo significado, movimento este sempre permeado por um tom crítico. 

Alterando a aparência dos carros sem, no entanto, interferir em seu uso, Jarbas preenche 
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espaços vazios e altera a superfície metálica deles. Considerado o seu trabalho mais polêmico, 

em seus objetos-carros realiza um trabalho estético,  unindo imaginação e inventividade. 

 

4.12  MATTHEW BARNEY  

 

 De Lama Lâmina (2004-2009), é a primeira instalação permanente desenvolvida por 

Matthew Barney para uma instituição museológica. Composta por dois domos geodésicos em 

aço e vidro (um deles maior), um trator florestal – o Havester, e esculturas em polietileno de 

alta densidade. A obra foi inspirada nos movimentos de Arte Contextual e no Conceitualismo.  

Incrustada na mata, a obra, de Matthew Barney (1967, São Francisco- Califórnia), está 

instalada dentro de uma edificação em vidro, em meio a um bosque de eucaliptos, cena a 

partir da qual o artista construiu uma complexa narrativa sobre o conflito entre Ogum, senhor 

orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, e Ossanha, o orixá das florestas, plantas e das forças 

da natureza, dentro da narrativa do candomblé baiano. 

Para a autora Adriana Camargo Pereira (2011), do Instituto de Artes Visuais da 

UNICAMP: 
Cada orixá faz alusão ao construto da obra, um pelos domos geodésicos de 
aço e vidro, acoplados um ao outro, com arquitetura moderna, tecnológica 
em meio a morros de minério de ferro representado pelo orixá Ogum e do 
lado externo visualizamos uma floresta de eucaliptos [...] sugestionando um 
devastamento [...] representada pelo orixá Ossanha. Ainda no interior, uma 
escultura de um trator que é retirado de seu lugar de utilidade, da sua 
funcionalidade – podemos fazer uma referência, de diálogo e apropriação 
com Duchamp na obra intitulada “Fonte” onde um mictório é retirado do seu 
local e funcionalidade e se coloca enquanto obra de arte em um museu pelo 
artista – que ergue uma árvore de resina. Essa escultura é também utilizada 
no vídeo reiterando o conflito entre os orixás (PEREIRA, 2011, p. 13). 
 

As narrativas mitológicas são uma constante na obra de Barney, que encontrou no 

sincretismo afro-brasileiro um campo fértil para explorar seu interesse pela natureza dialética 

das ações e fatos. Seus primeiros trabalhos são instalações escultóricas combinadas com 

desempenho e vídeo. 

A instalação De Lama Lâmina é o último desdobramento de um projeto que teve 

origem numa performance usando um trator que carregava uma árvore como um carro 

alegórico, desfilando com o bloco Cortejo Afro. A performance foi realizada em parceria com 

o músico Arto Lindsay (1953- ) que nasceu nos EUA e passou a maior parte da sua juventude 

no Brasil, durante o período cultural marcado pelo movimento tropicalista. Essa experiência 
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de intercâmbio cultural de linguagens e influências artísticas impactou profundamente em sua 

produção musical.   

A performance citada foi registrada em vídeo e transformou-se num filme chamado De 

Lama Lâmina de autoria de Matthew Barney, apresentado no Inhotim, dentro da Galeria 

Marcenaria, duas vezes ao dia e com duração de cerca de 45 min.  Nessa obra, a intenção de 

Matthew Barney é pensar a tecnologia, a natureza, a guerra, a floresta. Para ele, o Carnaval 

brasileiro simbolizava um caos fundamental, que gerava uma forma incontrolável.  Nesse 

momento, Barney explorou a performance ao vivo, através de uma exploração ritual do 

simbolismo do trator numa interlocução com o Carnaval. O vídeo, realizado pelo artista no 

percurso Barra-Ondina, no carnaval de Salvador, aborda referências à carnavalização e ao 

corpo do “green man”, que movimenta as estruturas de um enorme trator. 

A obra de Barney foi criada especialmente para o contexto de Inhotim, sendo a 

localização da instalação uma parte vital no processo de sua concepção. A escolha pela mata 

afastada do núcleo do Parque abre a leitura da obra para o campo da ecologia e reflete a 

preocupação ambiental do artista. Há uma referência direta ao uso predatório dos recursos 

naturais e ao desmatamento ocorrido em diversas florestas.  

O trabalho de Barney foi comparado a artistas de performance canônicos como Chris 

Burden (1946- 2015), artista norte-americano performático e um nome dos mais influentes 

nas artes visuais,  o qual criou a obra Beam Drop (2008), que se encontra no Inhotim e está 

presente nesta tese. Vide figura 146. 

       
Figura 146: Obra De Lama Lâmina (2004-2009), de Matthew Barney (área externa). 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
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De Lama Lâmina, é uma obra apresentada em um galpão espelhado quando visto em 

seu exterior e de dia e internamente é transparente e translúcido. À noite essa edificação se 

torna transparente, como pode ser verificado na figura 147. 

  
Figura 147: Obra De Lama Lâmina (2004-2009), de Matthew Barney (área externa). 
Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/de-lama-lamina/ 

 

Dentro dessa estrutura fica uma instalação composta por um trator, o Harvester, usado 

para arrancar árvores, como é possível verificar na figura 148. 

                              
Figuras 148: Obra De Lama Lâmina (2004-2009), de Matthew Barney (vista interna).  

Fonte: http://inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras 
 

A escolha pela mata afastada provoca uma leitura da obra que alude aos orixás - o 

minério de ferro do solo e as árvores de eucalipto da mata, que já consiste num solo de mata 

secundária,  caracterizando uma área de replantio do solo já desgastado pela mineração. 

Segundo o relato de Sulamita Moreira (cf. Apêndice C), um caso bastante interessante 

foi o do artista Matthew Barney quando escolheu o local onde a obra De Lama Lamina seria 

construída. O artista fez questão de um local afastado e em meio à mata, onde o minério 
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estivesse “à flor da pele”. Lá há uma mata remanescente da mina, composta por uma 

vegetação secundária, isto é, que já faz parte de uma ação de replantio e restauração do solo. 

A coexistência entre um plano exterior e um interior é elemento fundamental na obra 

De Lama Lâmina, que busca criar um diálogo entre a mata e a instalação exposta em seu 

interior.  Do lado de fora, um cenário composto pela vegetação densa. As estruturas 

geodésicas de aço e vidro oferecem um contraste futurista à paisagem. Do lado de dentro, o 

espaço é tomado pela máquina, o trator Harvester, que é responsável por arrancar as árvores 

do chão inclusive com a raiz, é elemento indiciador da narrativa da obra que é sustentada pela 

questão da ação humana predatória,  em constrante com o estético e o sublime da obra de arte, 

sugeridos pela instalação.  

Na obra, o trator Harvester segura uma imensa árvore de resina branca que contém um 

corte diametral e várias ferramentas de corte e uma espingarda esculpidas em resina e 

fincadas nesse corte, como pode ser verificado nas figuras 149 e 150. 

         
Figuras 149 e 150: Obra De Lama Lâmina (2004-2009), de Matthew Barney (área interna). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

O trator foi utilizado na performance e nas filmagens em movimento, porém na 

instalação de Barney ele encontra-se estático e desprovido de todas as suas funções 

predatórias, e, transformado numa grande escultura, torna-se um objeto artístico que evoca 

questionamento acerca da destruição da natureza. Ao provocar uma tensão, por encontrar-se 
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paralizado no instante da sua ação principal, consolida-se como o princípio organizador da 

obra, evocando o dualismo entre destruição e criação, progresso e conservação, vida e morte.  

 
 
4.13  OLAFUR ELIASSON  

 

 A escultura Viewing Machine (2002-2008), é a “Máquina de Ver” do artista 

dinamarquês Olafur Eliasson (1967, Copenhagen, Dinamarca), conhecido por suas esculturas 

externas de grande porte, intervenções no espaço urbano e projetos arquitetônicos. Suas 

investigações e produções correspondem à arte abstrata e às instalações artísticas. A 

experiência lúdica e a percepção do observador são os elementos fundamentais de 

investigação no trabalho de Olafur. Os processos de percepção e construção da realidade estão 

no centro de sua pesquisa artística. Suas obras incorporam leis da física, neurologia e óptica, 

convidando o visitante a experimentar fenômenos naturais como neblina, luz, cor e reflexos. 

 A escultura Viewing Machine  assemelha-se a uma caleidoscópio. Etimologicamente, a 

palavra "caleidoscópio" é formada a partir das palavras gregas kalos (bela), eidos (forma) e 

scopos (observador): "observador de belas formas". Desta forma, o visitante é convidado a 

manobrar a máquina em direção a um ponto de interesse. Através de reflexões sobrepostas, 

um mosaico de formas é composto, proporcionando a percepção da luz e do movimento. Vide 

figura 151. 

 
 

Figura 151: Obra Viewing Machine (2002-2008), de Olafur Eliasson. 
Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 

 
 A obra Viewing Machine é uma escultura de grande porte, que apresenta uma estrutura 

arquitetônica que propõe uma funcionalidade. Conforme informações compartilhadas em 

entrevista concedida pela Diretora Artística do Inhotim, Maria Eugênia Saucedo (cf. Apêndice 

C), a escultura do Olafur, a Viewing Machine, encontra-se, atualmente, no alto de uma área 
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verde, porém já esteve dentro da Galeria da Mata,  quando houve uma mudança no efeito de 

caleidoscópio, pois além dos visitantes poderem girá-la 360 graus, obtendo o reflexo do seu 

corpo e do ambiente ao redor, também ocorreu uma espécie de reverberação do som dentro da 

obra.  

A obra oferece aos espectadores experiências em situações espaciais marcadas pela 

ambiguidade entre “dentro” e “fora”, através de processos de percepção óptica e geométrica. 

Caracterizada como uma espécie de escultura, foi feita em aço inoxidável, com seis espelhos 

dispostos internamente numa estrutura hexagonal, numa espécie de tubo, que se encontra no 

alto de uma colina e permite ao observador interagir movimentando-a e olhando no seu 

interior que apresenta a imagem multifacetada da paisagem do Instituto, através da 

participação ativa do espectador na percepção de determinados fenômenos, por meio de uma 

interpretação para a qual se serve de seu corpo, de seus sentidos e de seu conhecimento. Vide 

figura 152. 

 
Figura 152: Obra Viewing Machine (2002-2008), de Olafur Eliasson. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

A obra apresenta o espelho como uma ferramenta óptica, com o cenário de um 

experimento. Por meio da sobreposição de reflexos, uma miríade de formas é revelada, como 

pode ser verificado nas figuras 153 e 154, a seguir. 

          
 

Figuras 153 e 154: Obra Viewing Machine (2002-2008), de Olafur Eliasson. 
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
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 Essa escultura reflete investigações de Olafur sobre a geometria e o espaço, dentro de 

uma arquitetura que captura a paisagem. A densidade atmosférica do local também é um 

aspecto de investigação do artista.  

A obra permite ao observador o enquadramento da paisagem em imagens resultantes 

da reflexão dos espelhos internos, gerando imagens a partir de um horizonte imagético. A 

obra Viewing Machine provoca sensações que a revelam simultaneamente como um 

instrumento de verificação empírica de efeitos ópticos e como uma ferramenta que modifica a 

nossa visão da paisagem,  como pode ser verificado na figura 155. 

 
Figura 155: Obra Viewing Machine (2002), de Olafur Eliasson. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

 Uma outra obra do artista Olafur Eliasson é a obra  By Means of a Sudden Intuitive 

Realization (1996 -2006), composta por um iglu de fibra de vidro, água, iluminação 

estroboscópica, bomba d’água e plástico. A obra trata-se de uma instalação  sinestésica, 

equipada com uma luz “estroboscópica”, que pisca sem parar modificando a experiência de 

movimento e da imagem. Na forma de um iglu de fibra de vidro, a obra contém em seu 

interior uma fonte de água que se movimenta alimentada por uma bomba d’água. Há uma 

placa de advertência na entrada, fato que causa certa preocupação nas pessoas que estão ali, 

em fila, a esperar. Dentro encontramos um acabamento de tecido verde imitando a vegetação 

o que alude às instalações de Olafur, que procuram recriar ambientes naturais. Elemento 

comum na paisagem irlandesa, o iglu é utilizado para cobrir as muitas nascentes de água 

quente que constituem a maior fonte de energia natural na ilha nórdica. Vide figuras 156 e 

157. 
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Figuras 156 e 157: Obra By Means of a Sudden Intuitive Realization (1996- 2006) -vista externa, de Olafur 

Eliasson.  
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 

 
A obra By Means of a Sudden Intuitive Realization, que significa  “Por meio de uma 

percepção intuitiva súbita”, é uma adaptação deste elemento arquitetônico transportável. Mas 

em vez de uma nascente, o artista nos apresenta um jogo simples de luz e água, no qual, 

iluminada por emissões brevíssimas de luz estroboscópica, a água jorra continuamente 

surgindo diante de nossos olhos como gotas de cristal suspensas no ar, dando a impressão de 

que a água e suas gotas estão paradas no ar, gerando esculturas visuais em cada flash de luz. 

Vide figuras 158 a 161. 

          
Figuras 158 a 161: Obra By Means of a Sudden Intuitive Realization (1996- 2006) -vista interna, de Olafur 

Eliasson. 
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 

 
 Este efeito do tempo, inerte por uma fração de segundo, é algo que acontece em nossa 

percepção e imaginação, criando um processo de desmaterialização da obra.  

Olafur Eliasson é um artista de visibilidade internacional atualmente. Suas instalações, 

algumas vezes em grande escala, buscam simular fenômenos naturais com o objetivo de  

investigar as  possibilidades de  percepção da luz, do tempo, da gravidade, do movimento e do 

som, sendo elementos recorrentes em sua produção. Estas obras incluem vapor, água, fogo, 
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vento ou o sol. Nas obras de Eliasson, o processo de fruição se dá na experiência do perceber 

do espectador, através do prazer de sentir e perceber a obra e si mesmo. 
  

4.14  TUNGA  
 

    A influência do artista Tunga (1952, Palmares- Pernambuco- 2016, Rio de Janeiro -

RJ) foi decisiva para a origem do Instituto Inhotim, pois ele foi o artista que despertou o olhar 

do criador do Inhotim,  Bernardo Paz, para a arte contemporânea. Uma década depois, a 

Galeria Psicoativa Tunga (2012) - a maior do Instituto - foi construída com 2.200m² para 

abrigar obras marcantes e representativas de sua carreira. Considerado um dos artistas mais 

atuantes no Inhotim, apresenta vinte e seis trabalhos expostos em duas galerias permanentes – 

A Galeria Psicoativa e a Galeria True Rouge (2006).  

Na área externa do Inhotim, encontra-se a obra Deleite (1999) de Tunga, composta por 

objetos de ferro e couro, com as dimensões: 495 x 520 x 310 cm. Trata-se de uma instalação 

que apresenta uma composição leve com referência a sinos em hastes, de natureza conceitual. 

Importante salientar a área em que está a obra: encontra-se em meio à mata, ao lado de um 

restaurante do Instituto Inhotim. Vide figuras 162.  

 
Figura 162: Obra Deleite (1999), de Tunga.  

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes.  
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 Nesta obra, Tunga busca extrair sentidos simbólicos para uma materialidade. Ao 

utilizar sinos, bengalas, ímãs, correntes e bancos de ferro e couro, objetos e materiais 

recorrentes em sua poética, o artista cria uma situação em que o fio condutor de uma narrativa 

prolífica em simbolismos e com significação diversa, num campo onde fato e ficção são 

confundidos. Vide figura 163 e 164.  

                
Figuras 163 e 164: Obra Deleite (1999), de Tunga.  

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

Em sua produção, os objetos são multiplicados em instalações que recorrem ao 

excesso, colocando em evidência os materiais constitutivos e as misturas que desafiam as 

qualidades físicas de cada um. Arquiteto por formação, a obra de Tunga busca suas 

referências na literatura e na filosofia, mas também na biologia, zoologia, medicina, 

arqueologia e nas ciências exatas. Vide figuras 165 e 166. 

        
Figuras 165 e 166: Obra Deleite (1999), de Tunga. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
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A partir dos anos 1970, Tunga passa a produzir em diversos suportes, com ênfase nas 

instalações e esculturas, além de performances que contam com a participação de atores. Em 

várias de suas obras, a instalação configura-se como registro de uma ação ou de uma memória 

da presença do corpo e da vida. 

Tunga considerava as performances como espécies de narrativas sobre algo existente 

ou inexistente, que é evocado pelas palavras. Conforme Tunga (2006):  
Para mim as matérias são palavras ou as palavras são matérias. Quer dizer, 
procuro uma materialidade do pensar, uma materialidade da equivalência do 
pensar com algo que seja palpável ou algo que seja perceptível. Assim, 
pensar um perfume cheirando um perfume é diferente de pensar um perfume 
sem estar cheirando este perfume, ou cheirando um outro perfume. Eu acho 
que há aí uma conjunção com um modo de pensar na arte, até também com 
um modo de pensar na alquimia, de ver o mundo como um pensamento, ver 
a disposição das coisas como sentenças. Não só ler o mundo, mas 
testemunhar e transformar o mundo a partir das coisas que o constituem e 
das suas energias (REVISTA CARBONO, 2006. Trecho de entrevista 
concedida pelo artista. In: Site do Instituto Inhotim. Disponível em:< 
http://inhotim.org.br,  no link: inhot.im/7b>). 

 

Tunga é um dos nomes mais importantes do acervo de Inhotim, sendo um artista 

fundador e balizador do conceito de seu acervo artístico. Atuou como escultor, desenhista e 

ator de performances artísticas, apresentando no Instituto Inhotim, dentro da Galeria 

Psicoativa Tunga, obras como Ezart, 1989, feito em cobre, aço e imã; Cooking Crystals 

Expanded, 2009; Nociferatu, 2001 – 2011; Palíndromo incesto, 1990 – 1992, esta última 

composta por fio de cobre, imã, folhas de cobre e limalha de ferro; Ão, 1980; projeção de 

filme P&B 16 mm em looping e instalação de som; A Luz dos Dois Mundos; Nosferatu, 

1999, composto por vidro soprado, luz e seda; Laboratório Nosferatu, 1999 – 2012, feito em 

vidro laminado, espelho, ferro, vidro soprado, luz e papel.  
 
 

4.15  YAYOI KUSAMA  

 

 A obra selecionada para esta análise da artista Yayoi Kusama (1929, Matsumoto, 

Nagano- Japão)  e a Narcissus Garden Inhotim (2009), vide figuras 167 e 168,  que é 

composta por 500 esferas brilhantes de aço inoxidável que flutuam nos espelhos d'água, 

constituindo uma instalação ambiental. 

Narcissus Garden trata-se de um conjunto de obras que foram criadas em diferentes 

versões para exposições em museus e espaços públicos nos últimos anos e, no Inhotim, a obra 

faz sua primeira aparição no Brasil. Construída com base na narrativa do mito de Narciso, que 
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se encanta pela própria imagem projetada na superfície da água, a obra constrói sua 

materialidade pelo espelhameno que produz uma relação conceitual com o observadoor e o 

seu entorno. A obra é composta por esferas que produzem, numa ação exponencial, centenas 

de pequenos espelhos convexos, que distorcem, fragmentam e, sobretudo, multiplicam a 

imagem daquele que a contempla -  contemplando, assim, necessariamente a si próprio. 

           
Figuras 167 e 168: Obra Narcissus Garden Inhotim (2009), de Yayoi Kusama. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

 Artista de expressão internacional, Kusama teve sua inspiração em problemas que 

surgiram na infância e perduraram por toda a sua vida, relacionados, principalmente, a doença 

mental diagnosticada como esquizofrenia. 

 Conforme Yayoi:  

 Minha arte é uma expressão da minha vida, sobretudo da minha doença 
mental, originária das alucinações que eu posso ver. Traduzo as alucinações 
e imagens obsessivas que me atormentam em esculturas e pinturas. Todos os 
meus trabalhos em pastel são os produtos da neurose obsessiva e, portanto, 
intrinsecamente ligados à minha doença. Eu crio peças, mesmo quando eu 
não vejo alucinações, no entanto (KUSAMA, Depoimento, Acesso em: 15 
maio 2016, cf. Referências- https://pt.wikipedia.org /wiki/Yayoi 
_Kusama).  

 

 No caso de Yayoi, além das alucinações, muitas vezes suicida, ela ainda passou a ter 

Transtorno Obsessivo Compulsivo- TOC, quando as bolinhas e pontos se transformaram 

numa verdadeira obsessão, que se reflete em tudo que venha da artista, não só em sua arte 

como também no seu visual. Aos 27 anos, Kusama resolveu ir para os Estados Unidos, a 

pedido de uma grande amiga e artista, Georgia O’Keeffe (1887- 1986). Naquela época, o 

Japão ainda se recuperava da guerra e Kusama percebeu que lá fora ela poderia exercer sua 

arte e ganhar mais reconhecimento. Atualmente vive num hospital psiquiátrico no Japão, para 

onde foi de livre vontade em 1977, depois de ter vivido quase duas décadas em Nova Iorque. 

Nas suas obras representa as alucinações de que sofre e uma das suas maiores obsessões são 
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os pontos. Hoje a sua arte é conhecida como Polka Dot, isto é, “Bolinha”. É esta a sua 

maneira de demostrar aos outros as imagens e sensações que só ela vê e sente durante as 

crises que ainda tem. 

Em Nova York, ela trabalhou com grandes nomes da arte moderna e contemporânea, 

como Andy Warhol (1828-1987),  Joseph Cornell (1903-1972) e Donald Judd (1928- 1994), e 

logo passou a participar do movimento da vanguarda. Conforme Archer (2012, p. 27- 28), 

“[...] a artista tem uma estreita relação com o movimento Nouveau Réalisme, através de 

‘imagens repetidas em ordem serial”. Vide figura 169. 

 
Figura 169: Obra Narcissus Garden Inhotim (2009), de Yayoi Kusama. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

 A obra Narcissus Garden Inhotim é composta por  uma instalação em grande formato 

baseada em esculturas esféricas de aço que se movimentam organicamente em reação ao 

vento e refletem a natureza ao seu redor, assim como refletem umas às outras, provocando 

composições flutuantes e dinâmicas e criando, nas palavras de Kusama, “um tapete cinético”.  
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Narcissus Garden Inhotim (2009) é uma nova versão da escultura-chave de Yayoi 

Kusama, originalmente apresentada em 1966 para uma participação extra-oficial da artista na 

Bienal de Veneza, como apontam Alexandre Brasil e Paula Z. Cardoso (In: SERAPIÃO, 

2015, p. 87). Naquela ocasião, Kusama instalou, clandestinamente, 1500 bolas espelhadas que 

eram vendidas aos visitantes. A placa colocada entre as esferas – “Narcisismo à venda” – 

revela de forma irônica a sua mensagem crítica ao sistema da arte. Desde então, a obra 

acumulou um longo histórico de exposições, passando por importantes museus e espaços 

urbanos do mundo. E pela primeira vez na América Latina, a obra foi instalada no Inhotim, no 

Centro Educativo Burle Marx, estabelecendo um diálogo com a paisagem e a arquitetura do 

prédio. 

Conforme Serapião (2015), essa instalação localiza-se na cobertura do Centro 

Educativo Burle Marx, numa praça elevada com espelho d’água ajardinado. A cobertura foi 

construída com três lajes nervuradas de concreto aparente, moduladas em 80 cm. Nesse 

espelho d´água há peixes e uma vegetação semelhante a uma “Tundra”. Vide figuras 170 e 

171. 

          
Figuras 170 e 171: Obra Narcissus Garden Inhotim (2009),  de Yayoi Kusama. 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

Para Yayoi Kusama, conforme Liege Gonzalez Jung, em artigo editado na Revista 

DasArtes (cf. http://dasartes.com.br/materias/yayoi-kusama/), de 01 de maio de 2014, as bolas 

são um método de obliteração ou anulação. No vídeo de 1968, Self-obliteration, “Auto-

obliteração”, tudo é coberto com bolas, desde o cavalo em que ela passeia aos próprios 

cabelos, quando ela os lava na água de um lago também coberta de círculos flutuantes. Muitas 

das técnicas atualmente usadas no cinema de suspense estão neste filme escuro e atordoante, 

uma viagem pelo inconsciente da artista. Em uma instalação mais recente, Obliteration room, 

visitantes são convidados a cobrir de adesivos redondos e coloridos uma sala mobiliada 

inteiramente branca.   

Esquivel (2017) aponta que: 
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Yayoi Kusama (1929) é uma artista plástica que vive voluntariamente em 
uma instituição psiquiátrica. A artista tem a necessidade de produzir arte 
para diminuir o medo que causam suas alucinações. De acordo com a 
jornalista Elizabeth Blair (2017), a artista conta em sua autobiografia, 
Infinity Net (2013), que sofre com alucinações desde a infância, como 
quando “violetas em um campo de repente tinham rostos e vozes parecidos 
com humanos” (KUSAMA apud BLAIR). Seu trabalho todo distorcido e 
cheio de pontos e manchas trazem a repetição de forma obsessiva e parecem 
ser a própria alucinação. É como se a artista tornasse suas visões reais, algo 
tangível que se possa tatear, ou para os outros verem o que ela vê, por meio 
da arte (ESQUIVEL, 2017, P. 47).  
 

Temáticas como a multiplicação das imagens e a fragmentação da própria identidade 

inspiraram a obra de Kusama, que é marcada pelo uso compulsivo de motivos repetitivos 

circulares, algo que remete às alucinações que a artista vivencia e que ela transpõe para 

pinturas, esculturas, instalações, filmes e tecidos utilizados na moda. No Inhotim, o visitante é 

convidado a apreciar sua própria imagem multiplicada exaustivamente nas esferas de aço que 

flutuam, como segue na figura 172. 

 
Figura 172: Obra Narcissus Garden Inhotim (2009),  de Yayoi Kusama. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 
 

Yayoi Kusama é uma das artistas mais expressivas e conhecidas da Ásia, surgindo no 

no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Sua produção abrange desde a pintura à 

instalação e com uma ampla gama de relações com movimentos artísticos, do Minimalismo à 
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Art Pop, além da identificação feminista. Predomina na obra de Yayoi Kusama a temática 

autorreferencial. A obsessão por padrões circulares e formas fálicas que remetem às 

alucinações que a artista diz ter vivido na infância. 
 

 
4.16  ZHANG HUAN  

  

 A obra Gui Tuo Bei – - (2001) do artista plástico Zhang Huan (1965, Anyang, 

China) trata-se de uma escultura monolítica feita em pedra, altura 6,5 m. Não há uma tradução 

exata para a expressão. A obra está situada em um espaço de destaque nos jardins do Instituto 

Inhotim, no final da alameda que conduzia a antiga sede da fazenda, como segue na figura 

173. 

 
Figura 173: Obra Gui Tuo Bei (2001), de Zhang Huan. 

 Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

A obra é uma escultura esculpida em pedra, constituindo um monolítico que apresenta 

figuras de origem religiosa e mitológica da cultura chinesa, que causa estranhamento e se 

destaca das demais obras do Museu Inhotim. Há uma narrativa e uma composição oriundas da 
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tradição chinesa. A tartaruga, elemento de destaque na escultura, apresenta grande significado 

simbólico, representando longevidade, resistência e solidez. E em meio ao Parque do Inhotim, 

esta narrativa ganha um significado especial, porque há um diálogo entre a obra e o entorno, 

repleto pela vegetação rica e diversa dos jardins do Inhotim. Vide figura 174. 

 
Figura 174: Obra Gui Tuo Bei (2001), de Zhang Huan. 

 Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

O artista, ao criá-la, parte dessa tradição, porém ao expô-la em meio ao Parque, a 

liberta de seu contexto histórico chinês, num processo de transcendência ideológica. Há uma 

parte da obra, que apresenta um texto gravado na vertical, em escrita chinesa, em Mandarim, 

entalhado na obra em baixo-relevo, como pode ser verificado na figura 175. 

                                          
Figura 175: Obra Gui Tuo Bei (2001), de Zhang Huan. 

 Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
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O texto gravado na pedra narra a história da trajetória de um homem, Fool, que, apesar 

da idade avançada, com a ajuda dos seus descendentes, movimenta as montanhas que 

bloqueavam o caminho até sua casa. Segue uma versão do texto entalhado: 

Mover as montanhas não é para mim, mas para meus descendentes. Se não 
for terminado pelas minhas mãos, eu tenho filhos. Meus filhos têm seus 
próprios filhos, e assim continuará. Quando nós seguimos fazendo uma 
geração após a outra, as montanhas permanecem as mesmas. Com o esforço 
das gerações, entretanto, as montanhas serão menores e menores até 
sumirem (HÍSTÓRIA tradicional chinesa de Lie Zi, escrita em 460 a.C. 
Tradução livre. Disponível em:, http://temasdeartecontemporanea.blogspot. 
com.br/2014/12/gui-tuo-bei-o-monumento.html> Acesso em: 18 set. 2017). 

 
O conteúdo apresenta duas vertentes: a mensagem universal que comunica que 

determinação e esforço conduzem a realização de um objetivo é complementada por uma 

dimensão autorreferencial representada pela face do artista esculpida na cara da tartaruga, 

vide figura 176, que pode ser interpretada como a condição do próprio artista, expressando o 

árduo trabalho depreendido no processo de sustentar a tradição e, ao mesmo tempo,  projetar-

se para além dela.  

 
Figura 176: Obra Gui Tuo Bei (2001), de Zhang Huan. 

 Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

A obra Gui Tuo Bei (2001) contrasta com as demais esculturas do Parque. O 

estranhamento não se dá apenas pela escrita chinesa, mas também por algo de ancestral, de 

atemporal que a obra evoca. Mário Pedrosa, crítico de arte, afirma (In: ARANTES, 2000, p. 

303), que “toda a arte chinesa, e mesmo a japonesa é iconográfica, isto é, feita em função de 

uma idéia ou símbolo”. Em outro texto publicado, Pedrosa referia-se mais detalhadamente ao 

significado da escrituração do gesto pictórico, tomando como referência, mais uma vez, a 

caligrafia oriental. Da caligrafia chinesa nasceram às pinturas chinesa e japonesa. Segundo  

Pedrosa, “a ideia de fazer concordarem pintura e caligrafia vem da idade arcaica”. Em 

nenhuma civilização ou cultura a palavra escrita levanta respeito mais profundo do que no 
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extremo oriente. “Das artes gráficas japonesas com a poesia dos hai kai, diz ele, por trás deste 

assunto ostensivo um conteúdo predominante: [...] o estilo caligráfico japonês parte de uma 

mesma experiência fundamental: vistas e sons da natureza” (PEDROSA In: ARANTES, 

2000, p. 304). 

A trajetória criativa do artista plástico Zhang Huan se dá pela produção de pinturas, 

esculturas, fotografias e, principalmente, performances que apresentam questões ligadas ao 

corpo e as relações estabelecidas deste com a sociedade e a história. Ao usar o ritual quase 

religioso, procura descobrir o ponto em que o espiritual pode se manifestar através do 

corpóreo. O budismo, esculturas e filosofia são temas predominantes no trabalho de Zhang 

Huan, que apresenta trabalhos que normalmente envolvem seu próprio corpo de uma forma 

ou de outra, geralmente nu, ocasionalmente envolvendo ações masoquistas e/ou que 

demonstrem certo sofrimento no semblante de seu rosto, tal qual na obra Gui Tuo Bei. 

Segundo o artigo de Laura Fornelio (2014) “Zhang Huan: un artista sin límites”, 

editado na revista de arte B-Side Magazine (Disponível em: http://b-

sidemg.com/2014/06/perfomance-zhang-huan-un-artista-sin-limites/) em 24 de junho de 

2014, Zhang Huan é um artista performático, que tem como tema recorrente de suas obras o 

corpo, a luta do corpo ao corpo, a carne sobre o corpo, o corpo sobre os objetos e sua imagem 

multiplicada em fotografias, entre outras temáticas, apresentando de forma polêmica questões 

como o sofrimento, o meio ambiente, a luta da classe trabalhadora, o poder do povo unido, a 

força da fé nas comunidades violentas ou a censura dos governos na contemporaneidade. 

Em termos de arte contemporânea, pode-se afirmar que nada é isolado. O sentido se 

faz pela possibilidade de trazer para a obra os temas que são relevantes para a sociedade, no 

momento atual. Assim como, quando ela é exposta, o local também é significativo e irá 

interferir no significado da obra.  

A obra é interpretada a partir de um contexto de referências e da conjuntura em que foi 

criada e exposta. Essa gama de aspectos conspira para o seu significado e a sua interpretação, 

em termos de um espectador e fruidor. Nas Galerias do Inhotim as obras ganham um 

significado específico. A fim de aprofundar essa questão, é apresentado o capítulo 5, a seguir. 
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5   AS GALERIAS DE ARTE DO INHOTIM   

  
Neste capítulo são abordadas as galerias de arte situadas dentro do Instituto Inhotim, 

buscando revelar quais correspondem à proposta que consiste na análise da relação existente 

entre as obras de arte e o meio ambiente. Verifica-se que as galerias buscam, de forma 

significativa, um diálogo com seu entorno, em termos de uma arquitetura eregida a partir de 

um estudo atento da luz e do local, repleto de vegetação tropical. Para Lara (2015, p. 70), “O 

maior desafio foi abrigar a arte enquanto negociava os projetos arquitetônicos com a 

paisagem, valorizando ambos”. Nesse sentido, a arquitetura foi criada para dialogar com a 

arte e com o meio ambiente. 

Para Serapião (2015): 
Apesar da diferença de programas e da aparência final, os projetos partiram 
da mesma discussão. Em primeiro lugar estava o desejo de inserir o objeto 
arquitetônico na paisagem sem agressão, mas sem perda de expressão. O 
segundo postulado era controlar a forma amparando sobre o mesmo volume, 
ambientes com pés-direitos diferentes. Por fim, a equipe criou, quando 
possível, espaços híbridos, diminuindo a dicotomia interior-exterior 
(SERAPIÃO, 2015, p. 16). 
 

O projeto arquitetônico das galerias tem dois focos: o interior das galerias, para 

ambientar o espaço da obra exposta e o exterior, que pode apresentar uma estrutura que 

converse com os jardins e a reserva florestal, de forma a corresponder a um dos objetivos 

propostos na atual tese, que consiste em: verificar possíveis diálogos entre as estruturas 

arquitetônicas das galerias, as obras de arte expostas em seu interior e o meio ambiente 

circundante. 

Segundo Mariuzzo (2009, p. 60), “A arquitetura dialoga com as obras, assim como 

com o meio ambiente”, conforme as palavras da diretora executiva do Instituto Inhotim Ana 

Lúcia Gazzola. 

O Instituto Inhotim apresentava em 2016 e início de 2017 a quantia de 23 galerias de 

arte, constituídas por estruturas arquitetônicas planejadas para uma integração com o 

paisagismo do local, além de oferecerem espaços de exposição das obras artísticas 

pertencentes ao acervo do Instituto e exposições temporárias. São elas: Galeria da Mata, 

Galeria True Rouge, Galeria Praça, Galeria Fonte, Galeria Cildo Meireles, Galeria Lago, 

Galeria Adriana Varejão, Galeria Doris Salcedo, Galeria Marcenaria, Galeria Doug Aitken, 

Galpão Cardiff & Miller, Galeria Matthew Barney, Galeria Rivane Neuenschwander, Galeria 

Valeska Soares, Galeria Cosmococa, Galeria Miguel Rio Branco, Galeria Marilá Dardot, 
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Galeria Carlos Garaicoa, Galeria Cristina Iglesias, Galeria Lygia Pape, Galeria Psicoativa 

Tunga, Galeria Carroll Dunham e Galeria Claudia Andujar.  

As obras de arte são apresentadas conforme a orientação em três eixos, os quais 

determinam a localização geográfica das obras no Parque e, portanto, o percurso a seguir, 

conforme o Mapa do Parque (vide Anexo D), como pode ser verificado na figura 177. 

 
Figura 177: Mapa do Instituto Inhotim. 

Fonte: http://www.inhotim.org.br/uploads/documents-downloads/mapa_visite_inhotim_2017_03_22.pdf 
   

São eles: eixo laranja, eixo amarelo e eixo rosa. Cada “eixo” gera um percurso a ser 

percorrido pelo visitante, que seleciona o eixo conforme as obras que pretende conhecer. Não 

há uma forma determinada para a visitação. A proposta é que cada espectador vá construindo 

a sua visitação conforme os seus interesses. O processo não é linear nem há uma sequência 

prevista ou sugerida, como nos museus convencionais. Cada obra, cada galeria e cada parte do 

Parque são independentes e apresentam um sentido próprio. O espectador vai, nesse 

desdobramento entre arte e natureza, criando o seu próprio percurso e construindo a sua 

narrativa museológica com os significados e interpretações que vai descobrindo e desvelando. 
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Para  Maria Eugênia Salcedo  (2017, cf.Apêndice C),   Diretora  Artística do  Inhotim:  

“O público do Museu é bastante heterogêneo. Esse público amplo, diverso, corresponde às 

demandas da contemporaneidade. São leituras e trajetórias que envolvem a expectativa de um 

museu que apresenta uma proposta diferente e desafiadora”.  

Verifica-se que as galerias oferecem a oportunidade de múltiplas leituras das obras que 

estão expostas em seu interior e da leitura da própria arquitetura das mesmas, que dialogam 

com seu entorno, o meio ambiente natural. Quanto ao seu interior, o diálogo com o meio 

ambiente ocorre a partir de um conjunto de obras que buscam estabelecer uma correlação com 

temáticas contemporâneas, que vão desde a condição atual dos índios brasileiros, como pode 

ser observado na Galeria Claudia Andujar, até imagens de diferentes indivíduos que vivem 

em condição de pobreza e marginalidade na região do bairro do Pelourinho, na cidade de 

Salvador, Bahia, Brasil, como pode ser verificado na Galeria Miguel Rio Branco.   

A seguir são apresentadas seis galerias, identificadas em seus eixos, segundo o mapa 

do Instituto, as quais foram elencadas conforme o potencial de correlação com o meio 

ambiente, sendo que cada qual representa algumas possibilidades em termos de uma 

interlocução entre a estrutura físico-arquitetônica e as obras expostas em seu interior, com o 

meio ambiente tanto do entorno, como conceitualmente. 

 

5.1  GALERIA ADRIANA VAREJÃO  

 

A Galeria Adriana Varejão (2008), que está situada no eixo laranja, foi desenvolvida, 

em seu projeto arquitetônico, a partir de um intenso diálogo entre a artista e o arquiteto 

Rodrigo Cerviño Lopes (USP-SP). Em 2003 foi desenvolvido o projeto e a construção se deu 

no período de 2004 a 2008.  

Conforme Serapião (2015, p. 13): “O Pavilhão da Adriana Varejão é o ponto alto da 

integração da arte contemporânea com a arquitetura: é diálogo de alto nível, em que o edifício 

não se submete a obra nem perde a expressão própria”. Para Volz (apud SERAPIÃO, 2015, p. 

13), o Curador Artístico na época, “O Pavilhão mudou o paradigma das construções em 

inhotim”. 

Conforme Lara (2015, p. 71), sobre a atuação de Cerviño Lopes em 2005, arquiteto da 

Galeria Ariana Varejão: “Se os primeiros pavilhões eram tímidos e genéricos, sem nenhuma 

ambição de dialogar com as obras paradigmáticas que abrigam, a galeria Varejão inaugura 

uma fase mais ousada, em que a arquitetura encara o desafio do Inhotim”. Desta forma, a  



198 

 

galeria foi construída em meio à mata e em frente a um lago que apresenta o “espelhamento” 

da sua estrutura, propondo um diálogo com e meio ambiente e com seu entorno, como pode 

ser observado na figura 178. 

 
Figura 178: Galeria Adriana Varejão. 
Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 

  

Quanto às obras da artista expostas no Inhotim, a azulejaria iconográfica fundamenta 

as obras elaboradas por Adriana Varejão, que mais que reproduzirem elementos históricos e 

culturais, provocam uma releitura desses elementos, que a partir da eleição de diversos 

campos para desenvolver a sua obra, apresenta temas ligados à colonização e ao barroco numa 

perspectiva de temáticas relacionadas ao meio ambiente.  

Sua produção abarca a fotografia, a escultura, a instalação e a pintura, buscando a 

utilização de materiais e técnicas característicos do estilo Barroco, que historicamente, 

apresentam alto teor simbólico e histórico em termos de linguagens das artes visuais. Nos 

trabalhos reunidos no Instituto Inhotim é possível acompanhar a diversidade de interesses de 

sua obra e a variedade de fontes de sua pesquisa - a abstração, a ruína, o monumento, o 

monocromatismo, a violência, a história, as ciências naturais, a arquitetura. Temas relativos à 

dominação e ao poder dos grupos minorizados por elites oligárquicas, também são abordados 

em outras obras. 

Em frente à galeria há um platô onde a obra Panacea Phantástica (2008) encontra-se. 

Dentro da galeria há três pisos: o térreo, onde encontramos a obra Linda do Rosário (2004), 

realizada em 2004. No primeiro andar, ao subir as escadas, encontramos a obra Celacanto 

Provoca Maremoto (2004), feita com tinta de óleo e gesso s/ tela e na cobertura, há a obra 
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Passarinhos: de Inhotim a Demine (2008).  Seguem as figuras, 179 a 185, que apresentam um 

panorama interno da Galeria. 

          
Piso térreo. 

 

       
Piso intermediário (1º andar). 

  

       
Piso superior (2º andar/cobertura). 

Figuras 179 a 185: Obras da Galeria Adriana Varejão. 
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 

 
Em síntese, as obras da artista Adriana Varejão que estão apresentadas no Instituto 

Inhotim são: Carnívoras, 2008, óleo e gesso sobre tela; Celacanto Provoca Maremoto, 2004-

2008, óleo e gesso sobre tela; Linda do Rosário, 2004, óleo sobre alumínio e poliuretano; O 

Colecionador, 2008, óleo sobre tela e Passarinhos: de Inhotim a Demine (2008), tinta sobre 

azulejo. 
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5.2  GALERIA CARLOS GARAICOA 

 

A Galeria Carlos Garaicoa, situada no eixo laranja,  apresenta a obra Ahora Juguemos 

a Desaparecer (II), 2002, que consiste numa instalação composta por vídeo, mesa de metal e 

velas. As impressões provocadas pela instalação aludem a uma cidade em chamas. 

Paralelamente, a materialidade da obra, em velas e cera, lembra igrejas e ambientes religiosos. 

O trabalho de Carlos Garaicoa (Havana, Cuba, 1967; vive entre Havana e Madri, 

Espanha) exposto nesse espaço pertence a um grupo de criações produzidas desde os anos 

1960, que trabalham conceitos relacionados à crítica à arquitetura e se baseiam em obras 

processuais das quais artistas como Gordon Matta-Clark (1943-1978) e Hélio Oiticica (1937-

1980) são importantes protagonistas. Há uma referência metalinguística de uma arquitetura 

que fala de si própria. Vide figuras 186 e 187. 

        
Figuras 186 e 187: Obra Ahora Juguemos a Desaparecer (II), 2002, Galeria Carlos Garaicoa. 

(vista interna). 
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 

 
A experiência urbana vivida em Havana, sua cidade natal, influencia, de forma 

significativa, a construção de sua obra. Trata-se de reagir a uma trajetória de modernidade 

tardia ou paralisada e, em última instância, transformada em ruína da mesma maneira como os 

prédios miniaturizados, exibidos e incendiados na obra, que ao final de um período de dias 

são substituídos por outros idênticos e novos. Vide figura 188. 
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Figura 188: Obra Ahora Juguemos a Desaparecer (II), 2002, Galeria Carlos Garaicoa. 

(vista interna). 
Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 

 
Há uma questão central na obra que afirma certas temáticas presentes na arte 

contemporânea: a efemeridade e a transitoriedade da obra, que, semelhante ao tempo e à vida, 

queima até acabar e é prontamente substituída. Desta forma, existem questionamentos acerca 

de valores contemporâneos que estão sendo requisitados pela obra. Numa tradução do título 

da obra temos “Agora vamos jogar para desaparecer”.  Então temos a mesa de um jogo onde 

as peças queimam? Ou os jogadores desaparecem, tais quais as peças do jogo? O que estamos 

jogando ou o que estão jogando? Qual é o jogo? Sem a pretensão de responder, a obra solicita 

o pensar e o refletir sobre o estado das “coisas” no cenário contemporâneo. Assim, o 

espectador é convidado a refletir sobre a materialidade da obra que oferesse estruturas que 

queimam e são filmadas, tal qual o próprio, por câmeras que “assistem” ao processo. De 

forma semelhante, pode refletir sobre temas como o terrorismo e o movimento de fuga de 

refugiados para outros países. Temas que estão sendo atualizados pela leitura da obra. E 

finalmente, pode ter uma leitura dentro de seu universo pleno de questões subjetivas. 

Há na obra uma mecânica entre destruição e reconstrução. A obra é eregida formando 

uma cidade construída de edifícios comuns e outros tantos representativos de diferentes locais 

do mundo. Quase icônicos, sucitam uma leitura mnemônica, que será traduzida por 

lembranças de imagens e vivências que são acesas pelas pequenas esculturas que fazem parte 

do cenário da instalação de Garaicoa. Vide figuras 189 e 190. 
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Figuras 189 e 190: Obra Ahora Juguemos a Desaparecer (II), 2002, Galeria Carlos Garaicoa. 

(imagens de vídeo simultâneo criado pelas câmeras instaladas em diferentes posições na mesa). 
Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 

 
Para esta apresentação da obra, um antigo estábulo de uma fazenda remanescente da 

região de Inhotim foi reformado, mas mantém muitas de suas características originais. O uso 

de um espaço adaptado para mostrar a obra faz também menção às histórias que os edifícios 

carregam. 

 

5.3  GALERIA CLÁUDIA ANDUJAR 

 

Em novembro de 2015, o Instituto Inhotim inaugurou sua 19ª galeria permanente, 

dedicada ao trabalho da fotógrafa Claudia Andujar (22 de junho de 1931 -86 anos, Neuchâtel, 

Suíça, e radicada no Brasil desde a década de 1950).  

Claudia Andujar nasceu na Suíça, mas durante a infância e a adolescência morou em 

diversas cidades, fugindo da perseguição nazista que enviou seu pai e tantos outros para os 

campos de concentração. Em 1955, após nove anos em Nova York, mudou-se para o Brasil. 

Aqui, iniciou sua carreira como fotógrafa e trabalhou para diferentes publicações nacionais e 

estrangeiras, como as revistas Claudia, LIFE, e The New York Times Magazine. 

Em 1970, foi enviada à Amazônia pela revista Realidade para trabalhar em uma 

edição especial sobre a região. Durante a viagem teve seu primeiro contato com os 

Yanomami, experiência que a marcou para sempre. A informalidade da vida cotidiana na 

floresta, a curiosidade e a vontade de compreender o outro e a si mesma fizeram com que 

Andujar se envolvesse profundamente com a questão indígena no Brasil e sua atuação foi 

fundamental para a demarcação da Terra Indígena Yanomami, em 1992. 

Para Andujar ter esse pavilhão no Inhotim significa entrar para a eternidade com seu 

trabalho dos índios Yanomamis, pois permite a socialização dessa cultura para pessoas de 

qualquer parte do mundo, dos lugares mais remotos.  
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Patrocinado pelo Santander, a Galeria Claudia Andujar, situada no eixo rosa, 

constituí-se como um  pavilhão de 1.600 m², vide figuras 191 e 192, é o segundo maior do 

Parque que apresenta mais de 400 fotografias realizadas pela artista entre 1970 e 2010 na 

Amazônia brasileira, com o povo indígena Yanomami. Andujar viveu por longos períodos  na 

região e realizou diversas visitas posteriores. Ao longo dos anos, registrou o ambiente, as 

tradições e o contato dos índios com o homem branco.  

        
Figuras 191 e 192: Galeria Claudia Andujar (2015- vista externa). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

Dividida em quatro blocos, a galeria é resultado de cinco anos de pesquisa da 

curadoria do Inhotim em conjunto com Andujar no arquivo da artista. Grande parte das 

fotografias é inédita, como as séries Rio Negro (1970-71) e Toototobi (2010), esta última 

realizada durante uma assembleia da Hutukara Associação Yanomami. Mesmo as imagens 

mais conhecidas da artista foram organizadas em séries amplas, que combinam fotografias 

icônicas a outras nunca antes ampliadas. Vide figuras 193 e 194. 

        
Figuras 193 e 194: Galeria Claudia Andujar (2015- vista interna). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes 
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Também é possível ver o maior conjunto já exibido dos registros que compõem a série 

de fotografias Marcados (1980- 1983). Considerado o trabalho mais especial de Andujar, foi 

elaborado a partir de fotos feitas por ela para os cadastros de saúde utilizados pelas equipes de 

vacinação da região, numa tentativa de proteger os índios da dizimação por doenças até então 

desconhecidas por eles, como sarampo e poliomielite. Vide figuras 195 e 196. 

                  
Figuras 195 e 196: Galeria Claudia Andujar (2015- vista interna). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

Para o diretor artístico do Inhotim e curador da mostra na época, Rodrigo Moura, 

Andujar está entre os raros artistas que conseguem, de forma poética, atribuir engajamento ao 

trabalho artístico. A singularidade e a potência da trajetória de Claudia Andujar vêm da 

construção de um trabalho com um poder efetivo de intervenção no real, porém feito de costas 

para o sistema de arte do Brasil. De certa maneira, seu trabalho diz que esse encontro com 

outro, essa busca da arte para a constituição da identidade, tanto do autor quanto daquele que 

é fotografado, só é possível se dar fora de um sistema codificado e de interesses imediatos, 

como mercado e celebridade. Essa visão ética é uma fonte de inspiração para as novas 

gerações, avalia. Vide figuras 197 e 198. 
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Figuras  197 e 198: Galeria Claudia Andujar (2015- vista interna). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

Além das fotografias, fazem parte da mostra publicações de época, livros da artista e o 

documentário “A estrangeira”, produzido pelo Inhotim com direção de Moura. A partir de 

quatro entrevistas, realizadas em São Paulo, no Instituto e na aldeia Demini, no Amazonas, o 

filme conta a trajetória de Anjudar, desde a infância tumultuada pela Segunda Guerra Mundial 

até o envolvimento com os Yanomami e a causa indígena. Vide figuras 199 e 200. 

        
Figuras 199 e 200: Galeria Claudia Andujar (2015- vista interna). 

Fonte: Fotos de Maria L. W. Pelaes. 
 

O projeto arquitetônico foi elaborado a partir de uma área de 1.600 m², transformando 

a Galeria Claudia Andujar no segundo maior espaço expositivo do Inhotim. A mesma é 

dividida em quatro prédios, que recebem partes da exposição. O projeto é assinado pelo 

escritório  Arquitetos Associados, de Belo Horizonte/MG, parceiro recorrente do Instituto. 

São eles os responsáveis por construções premiadas do Parque, como a Galeria Miguel Rio 

Branco e o Centro de Educação e Cultura Burle Marx. A construção da Galeria Claudia 

Andujar se deu com o apoio do Banco Santander, numa parceria que está indicada no  

capítulo desta tese, no item 2.8 (p. 70). 
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5.4  GALERIA MIGUEL RIO BRANCO 

 

 Implantada em um terreno em aclive envolvido pela mata, a Galeria Miguel Rio 

Branco (2010), redesenha a topografia para diminuir a massa construída visível. Situada no 

eixo rosa,  a ideia arquitetônica da sua estrutura propunha que “[...] a galeria correspondesse a 

uma rocha saindo da montanha” (SERAPIÃO, 2015, p. 16) e lembra um “navio encalhado”. 

Externamente a galeria é revestida de placas de aço conten oxidadas e internamente apresenta 

fotos, vídeos e slides de autoria do fotógrafo Miguel Rio Branco. Segundo Lara (2015, p. 72), 

sobre a “obra corrosiva de Miguel Rio Branco”: “Adrenta-se ao volume principal, uma arca 

distorcida envolvida por aço conten, com o bojo mesmo do navio”.  

Tratada como continuação do espaço urbano, a estrutura define um espaço de transição 

e permanência que orienta fluxos, abriga áreas de apoio e permite a visualização da sala 

localizada no pavimento inferior, rebaixada 4,5 metros. O outro espaço expositivo, por outro 

lado, é um pavilhão fechado e regular no pavimento superior, definido pela caixa de aço 

Corten, como segue na figura 201.   

 
Figura 201: Galeria Miguel Rio Branco, 2010 (vista externa). 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

 Conforme o site do artista (http://www.miguelriobranco.com.br/portu/biografia.asp), 

Miguel Rio Branco (1946- ) dirigiu 14 curtas metragens e fotografou 8 longas. Seu trabalho 

mais recente como diretor de fotografia pode ser visto em 1988 no filme Uma Avenida 

Chamada Brasil de Otavio Bezerra. Ganhou o prêmio de melhor direção de fotografia por seu 

trabalho em Memória Viva de Otavio Bezerra e Abolição de Zozimo Bulbul no Festival de 

Cinema do Brasil de 1988, entre outras produções. Vide figura 202. 
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Figura 202: Galeria Miguel Rio Branco, 2010 (vista externa). 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

 A galeria apresenta, em seu interior, um conjunto fotografias configuradas num 

mosaico de imagens dispostas em painéis, como segue na figura 203, além de obras 

audiovisuais, tais como: Diálogos com Amaú, 1983 (projeção sobre Voil de slides 35 mm 

digitalizados, som mono, loop); Tubarões de Seda, 2006 (impressão digital sobre Voil); Arco 

do Triunfo, 2004 (cibachrome; polítptico);  Hell’s Diptych, 1993-1994; Dítptico Barroco, 

1989- Cibachrome; Polítptico- Touch of Evil, 1994-Cibachrome; Máscara del Dolor, 1976 

(impressão fotográfica); Polítptico- Pêssegos,; Polítptico; Entre os Olhos o Deserto, 1997 

(projeção digital em loop; som estéreo); Nada Levarei Quando Morrer, Aqueles Que Me 

Devem Cobrarei no Inferno, 1985 (filme 16mm transferido para DVD, som, 20’); Blue 

Tango, 1984; Fotos série Maciel, 1979- cibachrome, Fujichrome. 

 
Figura 203: Galeria Miguel Rio Branco (2010), área interna- piso inferior. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

 A Galeria Miguel Rio Branco, apresenta no piso inferior fotos do Pelourinho- 

Salvador- BA.  No piso superior há algumas montagens na entrada e ao fundo uma instalação 

com tecnologia Voil, baseada no uso de audiovisual, que projeta imagens em tecidos dispostos 
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numa configuração hexagonal. Essa instalação apresenta o tema “Amaú”, sobre um índio 

surdo-mudo que inspirou a obra Um Pária Em Sua Tribo. Corforme Lara (2015):  
Como na fotografia de Miguel Rio Branco, em que as marcas do corpo 
exultam a humanidade em situações de marginalidade, as colunas e vigas 
tornadas visíveis por um tempo infinitesimal pelos slides da instalação 
monstram uma arquitetura crua, direta, rasgada mesmo. Na Galeria Miguel 
Rio Branco, os Associados conseguiram fazer uma arquitetura que não 
apenas abriga a obra como responde a ela, criando um diálogo que alguns 
diriam ser demasiadamente ousado, mas que cabe como uma luva (ou como 
um soco?) no discurso do artista. A pele do edifício mudando a cada dia, a 
oxidação avançando ao mesmo tempo em que protege e dignifica a 
casca/casco estanque, revelando-se pela luz dos slides de Miguel Rio Branco 
que, por sua vez, também são pele, oxidação, envelhecimento, dignidade 
(LARA in SERAPIÃO, 2015, p. 72- 73). 
 

 O Pavilhão foi construído para abrigar uma apresentação da sua produção, resultado de 

um longo processo de colaboração entre o Instituto Inhotim e o artista. As obras reunidas 

apresentam a imagem fotográfica em diversos suportes, como fotos individuais, painéis, 

filmes, instalações audiovisuais e multimídia. Vide figura 204.  

 
Figura 204: Galeria Miguel Rio Branco (2010), área interna - piso inferior. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

A galeria oferece uma grande colagem multifocal da obra do artista, emoldurada 

dentro de uma concepção arquitetônica. As obras incluem imagens produzidas nos últimos 30 

anos, desde suas séries iniciais, realizadas no Pelourinho, em Salvador, até suas instalações 

mais recentes. 
 
 

5.5  GALERIA PRAÇA 

 

 Quanto à Galeria Praça, situada no eixo amarelo, a mesma apresenta, em sua ala de 

entrada principal, a obra-mural Abre a Porta (2006), feita de tinta automotiva sobre fibra de 
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vidro, dimensão: 530 x 1500 X 20 cm, dos artistas John Ahearn (1951, Binghamton, Nova 

Iorque, EUA) e Rigoberto Torres (1960, Aguadilla, Porto Rico).  Nos anos de 2004 e 2005, os 

dois artistas foram contratados pelo Instituto Inhotim para desenvolver um trabalho junto à 

comunidade de Brumadinho; o Inhotim alugou uma sala no terminal de ônibus e os artistas 

tiraram moldes de todos os tipos de pessoas, incluindo jovens, idosos, homens e mulheres. 

Vide figura 205. 

 
Figura 205: Obra-mural Abre a Porta (2006), Galeria Praça. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

O mural é feito com fibra de vidro e pintura automotiva, a partir do molde dos rostos e 

corpos de moradores de Brumadinho. Vide figura 206. 

 
Figura 206: Obra-mural Abre a Porta (2006), Galeria Praça. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
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Os dois murais escultóricos de John Ahearn são muito mais do que simples esculturas 

realistas: são desafios à própria natureza da representação, de quem representa quem. Eles 

resultam de um longo processo de imersão dos artistas na comunidade de Brumadinho, com o 

objetivo de conhecer as pessoas, seu caráter, valores e vitalidade, para então retratá-las com 

sensibilidade. As pessoas comuns constituem a espinha dorsal desse trabalho que procura 

representar as pessoas através de moldes retirados dos modelos selecionados entre a 

população de Brumadinho, a cidade onde se situa Inhotim, sendo que muitos deles trabalham 

no Inhotim. Na imagem que segue Néia, moradora do município de Brumadinho e funcionária 

do Centro de Arte há sete anos, esta sendo moldada por John Ahearn. Vide figura 207. 

 
Figura 207: Confecção da Obra-mural Abre a Porta (2006), Galeria Praça. 

Fonte: Foto de Lucinéia Pinto (acervo Inhotim). In: SERAPIÃO, Fernando (Org.).  Inhotim: arquitetura, arte e 
paisagem. São Paulo: Monolito, 2015. P. 12. 

 

O mural Abre a Porta (2006) foi desenvolvido a partir da representação de uma 

procissão religiosa, que acontece anualmente junto à igreja situada em Brumadinho. A 

procissão é formada por integrantes dos grupos locais de Congada e Moçambique, cujas 

raízes remontam à linhagem africana pura de ex- escravos praticantes de um tipo de 

catolicismo que assimilou divindades animistas (cf. informações do site do Inhotim). 

Corforme Serapião (2015, p. 12): “Ahearn e Torres se notabilizaram por trabalhar com 

comunidades em diversas partes do mundo e procuraram aproximar a população local do 

Instituto”. 

Na parte interna da Galeria Praça fica a obra Forty Part Motet (2001), de Janet Cardiff 

e George Bures Miller, caracterizada como uma instalação sonora composta por  40 auto-

falantes dispostos em círculo dentro de um ambiente recoberto acústicamente, os quais 

reproduzem, cada um, a voz de um integrante do coral da Catedral de Salisburg- Inglaterra,  

cantando uma obra polifônica complexa. Seguem dados sobre a obra: Instalação sonora em 40 

canais, Duração: 14 min, 7 seg., Cantada pelo: Salisbury Cathedral Choir, Gravação e pós-
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produção: SoundMoves, Edição de som: George Bures Miller e and Steve Williams e 

Produção: Theresa Bergne. 

Há uma consciente desmaterialização da obra de arte que oferece um conteúdo 

expressivo sonoro, que permite a composição de imagens mentais numa condição imagética. 

As impressões da obra vivenciada pela pesquisadora da atual tese, em sua visita ao 

Inhotim, em julho de 2015, seguem na seguinte citação: “Ao fechar os olhos, ouvimos as 

vozes que vão se somando umas às outras, e as pessoas que cantam,  na medida que começam 

e terminam, aparecem para mim vestidas de branco, desaparecendo a seguir”.  

 

5.6  GALERIA RIVANE NEUENSCHWANDRE  

  

A Galeria Rivane Neuenschwander, situada no eixo amarelo, é apresentada na “única 

casa rural que restou do povoado”, conforme Serapião (2015, p. 12), expondo em seu interior 

a obra Continente-Nuvem ( 2008). A obra é uma instalação que foi criada a partir de um 

elemento arquitetônico fundamental: o teto translúcido. As relações conceituais propostas pela 

artista promovem as percepções de movimento, dinamismo e imprevisibilidade, através do 

movimento de pequenas bolas de isopor que, no teto transparente e esquadrinhado, aludem a 

desenhos e mapas que vão se transformando continuamente empurrados por um ventilador 

que, no teto, movimenta ininterruptamente as bolinhas, sugerindo formas abstratas orgânicas.  

A obra Continente-Nuvem situada no Eixo Amarelo, encontra-se logo na parte central 

do Parque. A artista Rivane Neuenschwandre (1967, Belo Horizonte- Minas Gerais), autora 

da obra, vive atualmente em Belo Horizonte. Também viaja muito à Londres, onde possui 

residência.  

A artista apresenta a questão da linguagem como aspecto central em sua obra, 

utilizando-se de alfabetos, mapas, calendários e outros códigos de representação verbal e não-

verbal.  O Centro de Arte Contemporânea Inhotim- CAPI,  analisa a produção da artista como 

formada por "[...] uma linguagem formal a regimes ligados à organicidade, à entropia e à 

participação do público" (cf. site do Inhotim). O resultado é o estabelecimento de um diálogo 

que se consolida no encontro entre a geometria e o Neoconcretismo.  

Enquanto a estrutura do teto está esquadrejada à maneira de um mapa, as formas das 

bolinhas de isopor vão se redesenhando e contaminando a geometria do mapa, que se 

assemelha à continentes e nuvens. O elemento central da obra é a inapreensibilidade e 

sugestividade fugidia, semelhante a um céu nublado. Vide figura 208. 
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Figura 208: Obra Continente-Nuvem (2008), de Rivane Neuenschwandre (vista interna). 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
  

A obra Continente-Nuvem é composta a partir das relações estabelecidas entre obra 

aberta e uma poética de entropia.  A entropia é uma grandeza da termodinâmica, representada 

nas formulações da física e que postula a seguinte lei: “[...] quanto maior for a desordem de 

um sistema, maior será a sua entropia” (cf. https://www.google.com.br/webhp?sourceid= 

chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=entropia).   

A obra encontra-se dentro de uma casa térrea do século XIX, reminiscente da antiga 

fazenda, que foi restaurada para expor a obra. Sem divisões, com acabamento de concreto 

lixado e alguns degraus, apresenta em seu teto placas de acrílico brancas semi-transparentes 

esquadrejadas a maneira de um mapa. Dentro delas há uma grande quantidade de pequenas 

bolas de isopor que se mexem aleatoriamente movidas pelo vento produzido por um 

ventilador, também embutido no teto, sugerindo formas abstratas.  A percepção é de uma obra 

cinética e orgânica, que se move aleatoriamente.  A inspiração da obra corresponde às 

pesquisas da artista que trabalha com relações de obra aberta e de entropia.  

Sua obra também abre a possibilidade para uma interatividade com o observador. A 

sua materialidade é composta a cada instante e a imagem alude a mapas como continentes e 

nuvens, numa imprevisibilidade, aderindo às questões relativas ao Neo-Concretismo, numa 

interlocução entre o corpo da obra e a geometria representativa. Vide figura 209. 
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Figura 209: Obra Continente-Nuvem (2008), de Rivane Neuenschwandre. 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 
 

Na Galeria Rivane Neuenschwander (2007), vide figura 210, a obra da artista foi 

instalada na mais antiga construção -140 anos de existência- remanescente da propriedade 

rural datada do final do século XIX que deu origem ao Inhotim. Essa edificação foi restaurada 

por arquitetos restauradores, a qual foi reformada resgatando alguns dos elementos originais 

da sua estrutura arquitetônica e adaptando-a para receber a obra de Rivane.  

 
          Figura 210: Galeria Rivane Neuenschwander (2007), (vista externa). 

Fonte: Foto de Maria L. W. Pelaes. 
 

Os jardins do entorno da casa foram resgatados através do replantio de espécies que 

encontravam-se no local, no século XIX. O típico fundo de quintal brasileiro, com a 

apresentação de uma mistura de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais, caracterizando 

os costumes e gostos culinários da época. 
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As galerias do Instituto Inhotim apresentam em suas obras conteúdos contemporâneos 

e atuais, que são abordados a partir das mais diferentes linguagens plásticas, sonoras, 

cinematográficas, performáticas, entre outras, que estão articuladas em pinturas, colagens, 

esculturas, instalações, e mais uma gama de manifestações artísticas que, de forma muito 

recorrente, solicitam direta ou indiretamente a participação do espectador que vai desde a 

condição de um observador a um fruidor, que poderá visitar ou até atuar na obra, 

modificando-a e/ou construindo-a conjuntamente.  

Na próxima seção, o capítulo 6,  são apresentadas as conclusões e considerações finais 

do estudo realizado nesta tese. 
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6   CONCLUSÃO  
 

 Pode-se inferir que o Instituto Inhotim possui um acervo bastante amplo, 

proporcionando uma gama de registros vasta e rica em possibilidades de leitura. Desta forma, 

esta tese demandou uma análise das estratégias museológicas adotadas como relevante meio 

de socialização da cultura e da arte, através do estudo da relação entre arte, natureza e público.  

 Na proposta museológica do Inhotim há um processo educacional acontecendo, 

quando o observador reflete sobre a obra, utilizando de conhecimentos elaborados segundo 

suas experiências com a arte. Nesse caso, o espectador poderá desenvolver leituras das obras 

que, numa taxionomia cotidiana, corresponderão às características dos objetos funcionais e 

cotidianos. Assim como, tais espectadores poderão fruir as obras com o conhecimento de suas 

características expressivas, presumindo um maior domínio das normas de apreciação estética. 

Nesse contexto, o museu é um catalisador de experiências culturais. 

Verificou-se, a partir do desenvolvimento desta tese,  que a arte contemporânea é um 

movimento artístico que ocorre a partir das seguintes características: espacialidade, estruturas 

híbridas, instalações, efêmero, relativo, transitório, simbólico, contexto, subjetivo, social, 

cultural, diversidade, questionamentos, crítica, subverter as relações paradigmáticas, reações 

ao consenso predominante, novo perfil de público, novos referentes indiciais, novas 

tecnologias, multipolarização, entre outros aspectos. 

As obras do Instituto Inhotim são classificadas como pertencentes à arte 

contemporânea, predominando expressões que revelam aspectos da Arte Conceitual. Estas 

obras exploram diferentes linguagens, porém as mais constantes são: artes visuais, artes 

sonoras, arte cinética, performances,  imagens digitalizadas, vídeos e fotografias.  

Um dos objetivos deste trabalho foi o de desenvolver um estudo sobre o Instituto 

Inhotim, buscando pesquisar algumas das suas características, através do conhecimento da sua 

história, da sua infraestrutura, do acervo artístico, entre outros aspectos. 

O Museu Inhotim é um espaço rico de aprendizagem não-formal, permitindo 

experiências sensíveis e lúdicas relativas ao meio ambiente e às obras de arte contemporânea, 

como também proporcionando uma compreensão dos conteúdos expressivos a partir de 

critérios da linguagem artística. A experiência ambiental apresentada no Inhotim corresponde 

ao conceito de sustentabilidade atual, o qual implica na utilização do meio natural, garantindo 

uma convivência harmônica de forma a permitir a perenidade dos recursos naturais 
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renováveis e dos processos ecológicos, preservando a biodiversidade para as gerações atuais e 

para as gerações futuras. 

A análise das obras de arte contemporânea expostas no Instituto Inhotim permitiram 

uma ampliação do conhecimento estético através do processo de atribuição de significados, 

assim como da liberdade expressiva e do conhecimento da diversidade de linguagens, que 

caracteriza o universo das manifestações artísticas nos dias atuais, repleto de singularidades. 

 A convivência advinda das visitas feitas ao Inhotim e da experiência relacionada à 

análise das obras de arte contemporânea citadas na presente pesquisa, transformou-se num 

estudo de caráter experimental e inovador, propondo uma ativa participação da autora da 

presente tese, a partir de experimentações que permitiram estudar e analisar questões 

relacionadas à arte, à cultura, ao meio ambiente e aos processos  museológicos.  

A arte contemporânea propõe um diálogo maior com diferentes campos do 

conhecimento e da vida – tanto no sentido técnico (novas linguagens, técnicas e materiais 

explorados), quanto em seus desdobramentos,  relativos aos conteúdos das obras expostas, 

questão que motiva uma atitude mais participativa por parte dos espectadores das obras na 

busca de significados e interpretações. 

A experiência que o Inhotim proporciona, em termos de visita museológica, está 

associada ao desenvolvimento de uma relação espacial entre arte e natureza, que possibilita 

aos artistas criarem e exibirem suas obras em condições únicas, sendo possível constatar que, 

nesse contexto, o espectador encontra a oportunidade de  estabelecer uma vivência ativa no 

espaço da instalação ou em relação a obra exposta. 

A análise desse conjunto de trabalhos  proporcionou uma oportunidade de pesquisar a 

produção de obras artísticas contemporâneas, através da investigação das narrativas que 

fundamentaram a criação das obras e que estão relacionadas ao processo criativo de cada 

artista, assim como com as necessidades do Instituto, suas peculiaridades e sua história. 

Também foram explorados os conteúdos formais e estruturais tais como sobreposições, cortes, 

fragmentação, superfície, texturas, equilíbrio, luz, cor, simetrias e assimetrias, direções e 

relações espaciais, organização e ordenação, a partir da composição de formas e do estudo das 

relações entre o material e as características estéticas da obra. Na fase de captura das imagens 

através das fotos tiradas, foram exploradas questões a partir das imagens resultantes de 

enquadramentos diversos que possibilitaram o registro e a leitura das obras, através de uma 

interlocução entre pesquisa e museu. 



217 

 

Pode-se considerar que o Instituto Inhotim apresenta-se como um locus de produção 

científica e pesquisa artística, através do estudo e análise de acervos culturais. As obras 

dialogam tanto com o ambiente natural, quanto com a arquitetura dos espaços, no que tange às 

galerias de arte,  correspondendo aos conceitos e discursos que tecem a trama das relações 

sociais atuais, propondo reflexões acerca de dimensões estéticas e sobre aquelas 

correlacionadas ao espaço museológico na contemporaneidade. 

A questão central que valida o Instituto Inhotim como um objeto de estudo de 

qualidade significativa e expressão singular é o diálogo que o mesmo propõe não só com seu 

entorno, composto por jardins, reserva florestal e a comunidade da cidade de Brumadinho, 

mas com o visitante, considerado um interlocutor ativo e respondente à proposta museológica 

do Inhotim. Este visitante é um fruidor em potencial e ao adentrar ao Inhotim, é convidado a 

construir seu conceito de museu e a sua própria trajetória de visitação num museu incomum, 

pela sua natureza rizomática. A experiência estética vivenciada no Inhotim, na perspectiva da 

História da Cultura, proporciona a construção de uma memória conceitual de museu 

contemporâneo, alterando narrativas e trajetórias particulares e coletivas dos sujeitos 

histórico-sociais. 

No que tange a uma abordagem metodológica, este estudo consistiu em analisar um 

fenômeno empírico, tal qual o acervo de arte contemporânea do Instituto Inhotim, enfatizando 

determinadas obras que satisfizeram a questão central baseada no diálogo obra-meio 

ambiente, correspondendo à necessidade de estudar e desenvolver pesquisas que envolvam 

objetos de estudo de dimensão cultural, permitindo uma verificação dos possíveis 

desdobramentos desse fenômeno e como ele pode ser deslocado para o ambiente acadêmico. 

Em termos de uma construção teórica perfilada num programa de natureza interdisciplinar tal 

qual o EAHC/Mackenzie, a dificuldade central foi partir de dados empíricos e buscar teorias 

que dialogassem com esses dados e, num processo sinérgico, permitissem a produção de um 

novo conhecimento, estruturado a partir da interlocução de dois universos: o Instituto Inhotim 

e seu acervo e o universo acadêmico de doutoramento. 

Quanto aos resultados esperados, este estudo permitiu constatar que as obras de arte 

contemporâneas analisadas nesta pesquisa foram concebidas a partir de uma espacialidade e 

uma dada plasticidade, onde há a expressão de diferentes linguagens em artes visuais, tais 

como esculturas e instalações, de tal forma que os artistas expõem figuras e estruturas 

arquitetônicas híbridas, abrangendo diferentes possibilidades de fruição das obras.  
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Também foi verificado que a questão central que poderá validar a obra dentro do 

espaço do Instituto Inhotim, na perspectiva desta abordagem, é se a mesma estabelece um 

diálogo com o local, enquanto um contexto pleno de significados, evocando uma interlocução 

em diferentes níveis de apropriação da obra. A análise é complementada através da 

abordagem dos processos criativos dos artistas selecionados e do estudo das linguagens e 

processos criadores que se correlacionam com as obras expostas no Inhotim, em termos dos 

fatores vistos como desencadeadores do processo de criação de tais obras. 

Dessa forma, concluí-se que o ato de conviver com obras de arte permite ao 

observador apreciar o meio cultural, a partir de uma pluralidade de manifestações estéticas e 

linguagens artísticas, enriquecendo as possibilidades de acesso à cultura e à arte. A arte é 

capaz de provocar uma percepção complexa e rica, como nas obras estudadas, onde nada é 

isolado, pois o ambiente do Instituto Inhotim proporciona experiências estéticas abertas à 

imaginação criadora, bem como uma fruição artística compartilhada. 

Conclui-se, portanto que propiciar o contato com obras de arte através de espaços 

museológicos tal qual o Inhotim, corresponde à necessidade de “desmistificar” a ideia de que 

o conhecimento de arte é só para alguns “eleitos”, que detenham o “dom”, de analisar e 

interpretar obras consagradas fruto de um conhecimento cultural suficiente para tal.  Esse 

objetivo corresponde ao de criar possibilidades de se adquirir um conhecimento sobre obras 

de arte que habilite o observador não só a desenvolver uma percepção estética mais capaz, 

mas de desenvolver principalmente a sensibilidade e o prazer pela arte. Dessa maneira terá 

maior chance de identificar a arte não só como atividade/criação/produção de uma expressão 

pessoal, mas também como conhecimento/interpretação contextualizados.  

A arte e o meio ambiente integram-se no Instituto Inhotim, refletindo uma crescente 

necessidade pela busca de espaços culturais que estimulem à sensibilidade estética, onde 

possa haver a construção de conhecimento a partir da liberdade de expressão e da imaginação, 

para além dos “moldes” do conhecimento artístico pré-estabelecido. Conviver com obras de 

arte, assim como aprender a respeitar e a apreciar o meio ambiente natural, são importantes 

iniciativas, num processo de construção cultural, dentro das relações sociais. 

 

 

 
 
 



219 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
 

ABELHAS polinizam o Inhotim. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/inhotim/timeline> Acesso em: 15 maio 2015. 

 
ACORDO de Marraquexe, 1994. Disponível em: 
<http://www.io.gov.mo/pt/legis/int/rec/179> Acesso em: 22 fev. 2017. 
 
ARCHER, Michael. Arte Contemporânea: uma história concisa. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2012. 
 
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. 2. 
ed. Trad. Denise  Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  
 
______. Arte e crítica de arte.  2. ed. São Paulo: Editorial Estampa, 1995.  
 
ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. Guia de História da Arte. 2. ed. Lisboa: 
Editorial Estampa, 1994. 
 
ARNHEIM, Rudolf. Intuição e intelecto na arte. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
 
______. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. 3. ed. São Paulo: 
Pioneira, 1986. 
 
AZULEJO. Origem da palavra. Disponível em:<http://www.campoecidade.com.br/edicao-
82-azulejaria-portuguesa/origem-do-azulejo/>  Acesso em: 02 mar. 2017. 19:24. 
 
BANCOS do designer Hugo França. Disponível em: < http://www.artecultura.com.br> 
Acesso em: 17 set. 2014. 
 
BARBIERI, J. C. Políticas públicas indutoras de inovações tecnológicas ambientalmente 
saudáveis nas empresas. Revista de Administração Pública, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 135-
52, mar/abr. 1997.   
 
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos.  A imagem no ensino da arte: ano oitenta e novos 
tempos. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
 
BELTING, Hans. O fim da História da Arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: 
Cosac Naify, 2006. 
 
BIOGRAFIA e foto de Bernardo Paz. Disponível em: 
<http://www.metalica.com.br/instituto-inhotim-arte-paisagismo-arquitetura-e-inclusao-
social-a-ceu-aberto> Acesso em: 10 out. 2014. 
 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand  Brasil, 2004. 
 
_______. A economia das trocas simbólicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 



220 

 

 
BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alain. O amor pela arte: os museus de  arte na Europa e seu 
público. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Zouk, 2003. 
 
BRACHER, Elisa. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20355/elisa-bracher>. Acesso em: 06 de 
Ago. 2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 
 
_______.  Madeira sobre madeira. Texto Rodrigo Naves. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. 
120 p. 
 
BRAGA, Paula (Org.). Fios soltos: a arte de Hélio Oiticica. São Paulo: Perspectiva, 2008.  
 
BRANCO, Miguel Rio. Biografia. Disponível em: <http://www.miguelriobranco.com.br 
/portu/biografia.asp> Acesso em: 15 maio 2016. 
 
BRASIL, Alexandre; CARDOSO, Paula Z. Centro Educativo Burle Marx (2006/2009). In: 
SERAPIÃO, Fernando (Org.).  Inhotim: arquitetura, arte e paisagem. São Paulo: Monolito, 
2015. 
 
BUNKER, Beehive. Foto da obra do artista Chris Burden. Instituto Inhotim, 2006.  
Disponível em:<http://www.inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporânea/obras/beehive-
bunker/> Acesso em: 05 out. 2017. 
 
BUORO, Anamélia Bueno. Olhos que Pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
 
BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2008.  
 
CANTON, Katia. Espaço e lugar. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009 (Série Temas da 
Arte Contemporânea).  
 
_______. MAC pinta a história da geração 90. Jornal da USP. Disponível em: 
<http://www.usp.br/jorusp/arquivo/1999/jusp482/manchet/rep_res/especial.html>. 
Acesso em: 10 jul. 2017.  
 
CARDIM, Leandro Neves. A razão: entre o empirismo e o intelectualismo. Revista Filosofia-  
Ciência & Vida, 2007, p. 56- 62. Disponível em: <http://www.portalcienciaevida.com.br> 
Acesso em: 24 abr. 2017. 
 
CARDOSO, Ivan. A arte penetrável de Hélio Oiticica. Folha de S.Paulo, São Paulo, 16 nov. 
1985. p. 48. 
 
CARMO, Paulo Sérgio do. Merleau-Ponty: uma introdução. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2011. 
(Série Trilhas). 
 
 



221 

 

CASTRO, Almícar. Enciclopédia Itaú Cultural -PT, FGV CPDOC, 1999, depoimento, vídeo, 
4:26 min. Edição de texto e roteiro Cacá Vicalvi.  Edição de Imagens Karan España.  
Produção Documenta Vídeo Brasil Itaú Cultural. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2448/amilcar-de-castro>. Acesso em: 13 
abr. 2017. 16:35. 
 
_______.  [Depoimento, Belo Horizonte, 1999]. In: Gravura: arte brasileira do século XX. 
São Paulo: Itaú Cultural: Cosac & Naify, 2000. p. 154. Disponível em: 
<https://www.escritoriodearte.com> Acesso em: 13 abr. 2017. 17:08. 
  
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo: 
McGraw-Hill do Brasil, 1983. 
  
CHAUÍ, Marilena S. A Fenomenologia da percepção de Merleau- Ponty. Vídeo: A 
Contração do Tempo e o Espaço do Espetáculo. TV Cultura. 2014. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=dUiI5VWF7m8> Acesso em: 27 abr. 2016. 14:44. 
 
______. Merleau- Ponty: a obra fecunda. Excertos. Revista Cult, Edição 123. Filosofia, 2010. 
 
______. Textos escolhidos / Maurice Merleau- Ponty. Seleção de textos de Marilena de 
Souza Chauí. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. (Coleção Os Pensadores). 
 
CHIARELLI, Tadeu. Amilcar de Castro: corte e dobra. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 
188 p. p. 19-20. 
 
CHIPP, Herschel Browning. Teorias da arte moderna. 2. ed. Tradução de Waltersin Dutra et 
al. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
COELHO, Marcelo (foto). In: Revista SCN, 2017, n. 33, ano 8, p. 64. ISSN 2357-8890. 

COELHO, Teixeira (Org.). Coleção Itaú Contemporâneo: arte no Brasil, 1981- 2006. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2006.  
 
COLI, Jorge. O que é Arte? 12 ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.  
 
CONSTITUIÇÃO Federal de 1988. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/tópicos 
/10647933/artigo-216-da-constituicao-federal-de-1988> Acesso em: 09 dez. 2015. 
 
COSTA, Cacilda Teixeira da. Arte no Brasil 1950-2000: movimentos e meios. 2. ed. São 
Paulo: Alameda, 2004. 
 
CRISPOLTI, Enrico. Como estudar  arte contemporânea. Lisboa: Editorial Estampa, 2004. 
 
DAROIT, D.; NASCIMENTO, L. F. A busca da qualidade ambiental como incentivo à 
produção de inovações. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 24. Anais. Florianópolis: 
ANPAD, 2000.  
 
 
 



222 

 

DAYRELL, Marina Andrade Câmara. A estética primeva na obra de Giuseppe Penone. 
Cadernos Benjaminianos, [S.l.], n. 9, p. 65-79, out. 2015. ISSN 2179-8478. Disponível em: 
<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cadernosbenjaminianos/article/view/9
048>. Acesso em: 05 set. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.17851/2179-8478.0.9.65-79.  
 
DEBRAY, Régis. Vida e morte da imagem: uma história do olhar no ocidente. Petrópolis-
RJ: Vozes, 1993. 
 
DE MICHELE, Mario. As vanguardas artísticas. 3. ed. Tradução: Pier Luigi Cabra. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004.  
 
DUARTE, Paulo Sérgio. Amilcar de Castro ou a aventura da coerência. Novos Estudos 
CEBRAP, n. 28, out. 1990, p.152-158. Disponível em: < 
http://novosestudos.uol.com.br/v1/files/uploads/contents/62/20080624_amilcar_de_castr
o.pdf> Acesso em: 13 abr. 2017. 12:10. 
 
DUGNANI, Patricio. A herança simbólica na azulejaria barroca: os painéis do claustro da 
Igreja de São Francisco da Bahia. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2012.  
 
ECO, Umberto. A definição da arte. Lisboa: Edições 70, 2008. 
 
ENTROPIA. Disponível em: <https://www.google.com.br/webhp?sourceid= chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=entropia > Acesso em: 25 nov. 2015. 
 
ESQUIVEL, Talita Gabriela Robles. Texturas do estranho: o estranho na pintura a partir do 
processo criativo. São Paulo, 2017. Tese (Doutorado em Artes) – Universidade Estadual 
Paulista. 160 f. Disponível em: <ile:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/ 
Downloads/esquivel_tgr_dr_ia.pdf> Acesso em: 19 set. 2017. 
 
EXPOSIÇÃO do Objeto para o Mundo (2015) – Coleção Inhotim. Fotos: Arquivo Inhotim. 
Disponível em: <http://www.inhotim.org.br/blog/tag/exposicao/> e Disponível em: < 
http://doobjetoparaomundo.org.br/>  Acesso em: 23 fev. 2017. 
 
FARTHING, Stephen (Ed. Geral). Tudo sobre arte: os movimentos e as obras mais 
importantes de todos os tempos (tradução de Paulo Polzonoff Jr. et  al.). Rio de Janeiro: 
Sextante, 2011.  
 
FAVARETTO, Celso. A Invenção de Hélio Oiticica. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2000.  (Texto 
& Arte; 6). 
 
FISCHER, Ernst. A necessidade da Arte. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e 
Científicos, 2010. 
 
FLOR-CADÁVER floresce pela 1ª vez na América Latina em MG,  no Inhotim em 27 de 
dezembro de 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/12/flor-
cadaver-floresce-pela-1-vez-na-america-latina-em-minas-gerais.html> Acesso em: 07 out. 
2014. 
 



223 

 

FORNELIO, Laura. Zhang Huan: un artista sin limites. B-Side Magazine, 24 de junho de 
2014. Disponível em: <http://b-sidemg.com/2014/06/perfomance-zhang-huan-un-artista-
sin-limites/>  Acesso em: 18 set. 2017.  
 
FRANÇA, Conceição et. al . Penetrável Magic Square, De Luxe, n. 5: análise dos materiais 
e das técnicas construtivas de uma obra de arte contemporânea (2010). 19º ENCONTRO DA 
ANPAP. Entre Territórios” – 20 a 25/09/2010. Cachoeira, Bahia, Brasil. Disponível em: 
<http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpcr/conceicao_linda_de_franca_1.pdf> 
Acesso em: 30 dez. 2016. 
 
GADAMER, Hans Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. 11. ed. São Paulo: Vozes, 2015. 
 
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. 2. ed. Tradução de Raul Fiker. 
São Paulo: UNESP, 1991. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. 16. ed. Rio de Janeiro: Livros  Técnicos e 
Científicos, 2004.  
 
GOOGLE MAPS. Imagens das regiões do Instituto Inhotim. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/maps> Acesso em: 22 out. 2015. 
 
GUIA BRASILEIRO DE MUSEUS- Região Sudeste, p. 195, que pertence ao IBRAM- 
Instituto Brasileiro de Museus. Disponivel em: <http://www.museus.gov.br/wp-
content/uploads/2011/05/gmb_sudeste.pdf>  Acesso em 23 dez. 2016. 
 
GULLAR, Ferreira. Esculturas de Amilcar de Castro. In: AMARAL, Aracy (Org.). Projeto 
construtivo brasileiro na arte: 1950-1962. Rio de Janeiro: MAM, 1977. p. 241. [Texto 
originalmente escrito para a Revista Módulo n.5, abril/1961]. 
 
HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Portugal: Edições 70, 2014.  
 
______. Ser e tempo. 12. ed. São Paulo: Vozes, 2002.  
 
HERKENHOFF,  Paulo; MOSQUERA, Geraldo; CAMERON, Dan. Cildo Meireles. Rio de 
Janeiro; Cosac & Naify, 2000. 
 
HILL, Stuart B.; WILSON, S. ;WATSON, K. Learning Ecology: a new approach to learning 
and transforming ecological consciousness; experiences from social ecology in Australia. In: 
O’SULLIVAN, E.; TAYLOR, M. (Eds.). Transforming Practices: learning towards 
ecological consciousness. New York: Palgrave Press, 2003. 
 
HISTÓRIA tradicional chinesa de Lie Zi, escrita em 460 a.C. Tradução livre. Obra Gui Tuo 
Bei (2001), de Zhang Huan. Disponível em: <http://temasdeartecontemporanea.blogspot. 
com.br/2014/12/gui-tuo-bei-o-monumento.html> Acesso em: 18 set. 2017. 
 
HOFFMAN, Fred (Coord.). Chris Burden. Londres: Thames & Hudson, 2007. 



224 

 

 
IGLESIAS, Cristina. Depoimento, 2016. Obra Vegetation Room Inhotim. In: Site do Instituto 
Inhotim. Disponível: <http://www.inhotim.org.br/blog/o-labirinto-de-cristina-iglesias-
ensaio1nfinit0/> Acesso em: 01 maio 2017. 22:02. 
 
IMAGENS e informações sobre o Instituto Inhotim. Disponível em: 
<http://www.metalica.com.br/instituto-inhotim-arte-paisagismo-arquitetura-e-inclusao-
social-a-ceu-aberto> Acessos em: out. 2014 à dez. de 2015. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS- IBRAM. Guia dos Museus Brasileiros.  
Disponível em: <http://www.museus.gov.br/os-museus/museus-do-brasil/> Acesso em: 24 
abr. 2017. 18:34. 
 
INSTITUTO CULTURAL ITAÚ. Hélio Oiticica: museu é o mundo. São Paulo: Itaú Cultural, 
2010. 200 p. ISBN 978 -85-7979- 001-0. 
 
INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA E JARDIM BOTÂNICO - INHOTIM. 
Disponível em: <http://www.inhotim.org.br/index.php/p/v/172>. Acesso em: 16 set. 2017. 
 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL–IPHAN. 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br> Acesso em: 25 abr. 2017. 
 
INSTITUTO INHOTIM. Fotos e informações de algumas obras de arte contemporânea. 
Disponível em: <http://www.inhotim.org.br> Acessos em: 2014.2, 2015, 2016 e 2017. 
 
JUNG, Liege Gonzalez. Yayoi Kusama. Revista DasArtes, de 01 de maio de 2014. 
Disponível em: <http://dasartes.com.br/materias/yayoi-kusama/> Acesso em: 18 set. 2017. 
 
KUSAMA, Yayoi. Depoimento da artista. Disponível em:  
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Yayoi_Kusama> Acesso em: 15 maio 2016. 
 
LAGNADO, Lisette. Cildo Meireles: desvio para a interpretação. In: BIENAL 
INTERNACIONAL DE SÃO PAULO, 24 , 1998, São Paulo. Núcleo histórico: antropofagia 
e histórias de canibalismos. Curadoria Paulo Herkenhoff, Adriano Pedrosa. Apresentação 
Paulo Herkenhoff, Francisco Weffort. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1998. p. 
398-401. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia científica. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 
 
LANGER, S. K.  Feeling and form.  New York, Scribner’s sons, 1953. Sentimento e forma. 
São Paulo: Perspectiva, 1998. 
 
LARA, Fernando Luiz. Arquiteturas de minério e arte. In: SERAPIÃO, Fernando (Org.).  
Inhotim: arquitetura, arte e paisagem. São Paulo: Monolito, 2015. p. 70 a 73. 
 
LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: Papirus, 1999.  
 



225 

 

LOPES, Rosalba; MARQUES, Rita de Cássia. Centro Inhotim de Memória e Patrimônio – 
CIMP (Inhotim's Memory and Heritage Centre – CIMP) - DOI: 10.5752/P.2237-
8871.2013v14n20p59. Cadernos de História, Belo Horizonte, v. 14, n. 20, p. 59-80, abr. 
2013. ISSN 2237-8871. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/ 
cadernoshistoria/article/view/P.2237-8871.2013v14n20p59>. Acesso em: 13 ago. 2016. 
 
LOVELOCK, James. A vingança de Gaia. São Paulo: Intrínseca, 2006. 
 
LUCIE-SMITH, Edward. Os movimentos artísticos a partir de 1945. Tradução Cássia 
Maria Nasser. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
 
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1998. 
 
MALRAUX, André. O museu imaginário. Lisboa: Edições 70, 2000. 
 
MAPA do Instituto Inhotim. Disponível em:<http://www.inhotim.org.br/uploads 
/documents-downloads/mapa_visite_ inhotim_ 2017_03_22.pdf>  Acesso em: 24 abr. 
2017.  
 
MARIUZZO, Patrícia. Instituto Inhotim: importante acervo da arte contemporânea em 
Brumadinho. Ciência e Cultura, vol.61, no. 2, São Paulo,  2009. On-line version ISSN 2317-
6660. Disponível em:< http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid= 
S0009-67252009000200023>Acesso em: 13 ago. 2016. 15:50. 
 
MARTÍ, Silas. Mostra em São Paulo recebe destaques do acervo do Instituto Inhotim, de 
MG. 01 abr. 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04 
/1610933-mostra-em-sao-paulo-recebe-destaques-do-acervo-do-instituto-inhotim-de-
mg.shtml> Acesso em: 22 fev. 2017. 
 
MARTINS, Vera. A transformação dialética da pintura. Entrevista com Hélio Oiticica. Jornal 
Brasil, Suplemento Dominical, 21 maio 1961. In: OITICICA FILHO, César (Apres.). Hélio 
Oiticica. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. (Série Encontros). 
 
MAYRING, P.   Einführung in die qualitative Sozialforschung    (Introdução  à    pesquisa 
social  qualitativa). 5. ed. Weinheim: Beltz, 2002.  
 
MEDEIROS, Ivan Cláudio. No paraíso da arte - Com suas galerias espalhadas entre jardins, o 
museu mineiro Inhotim ganha status internacional e vira ponto turístico. Revista Isto é, 11 de 
julho de 2007. 
 
MENEZES, Anna Thereza do Valle Bezerra de. Arte contemporânea no museu: um estudo de 
caso do Instituto Inhotim. 2012. Dissertação (Mestrado em Museologia e Patrimônio). 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Museu de Astronomia e Ciências Afins, 
Rio de Janeiro, 2012. Revista Museologia e Patrimônio, vol. 5, nº. 2, 2012. Disponível em: 
<http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/issue/view/14>  
Acesso em: 24 abr. 2017. 
 
 



226 

 

MERLEAU –PONTY, Maurice. O olho e o espírito. 2. ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.  
 
______. A natureza. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
______. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
MUSEO NACIONAL REINA SOFIA. Informações sobre o trabalho da artista Cristina 
Iglesias. Disponível em: <http://www.museoreinasofia. es/en/exhibitions/cristina-iglesias> 
Acesso em: 25 jul. 2017. 
 
 NAVES, Rodrigo. Amilcar de Castro: matéria de risco. In: NAVES, Rodrigo. A forma 
difícil: ensaios sobre arte brasileira. São Paulo: Ática, 1996. p. 225, 235, 238. 
 
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São 
Paulo, n.10, dez. 1993, p.7-28. 
 
NOVA Objetividade Brasileira. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 
evento81894/nova-objetividade-brasileira-1967-rio-de-janeiro-rj> Acesso em: 10 nov. 
2015. 
 
O CORPO na Arte Contemporânea Brasileira. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=UcRlMdU-J0E> Acesso em: 16 abr. 2015 
 
OBRIST, Hans Ulrich (Entrevista). In: COELHO, Alexandra Prado. Obrist, o curador que 
inventa novas regras do jogo. 29 de Maio de 2016, 20:13. Disponível em: 
<https://www.publico.pt/2016/05/29/culturaipsilon/noticia/obrist-o-curador-que-inventa-
novas-regras-do-jogo-1733460> Acesso em: 09 ago. 2017. 20:27. 
 
O´DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. São Paulo, 
Martins Fontes, 2002. 
 
OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.  
 
OITICICA FILHO, César (Apres.). Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. (Série 
Encontros). 
 
OS MELHORES museus do mundo. Disponível em: 
http//:<www.otempo.com.br/interessa/viagens/inhotim-foi-eleito-o-segundo-melhor-
museu-da-am%C3%A9rica-latina> Acesso em: 16 out. 2014. 
 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 5. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 
1986. 
 
______. Universos da arte. 13. ed. Petrópolis-RJ: Campos, 1983. 
 
PANOFSKY, Erwin. Significado das artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 1979. 
 
PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
 



227 

 

PEDROSA, Mário. Japão e arte ocidental. In: ARANTES, Otília (org.). Modernidade cá e lá 
- textos escolhidos. São Paulo: EDUSP, 2000.  
 
PENONE, Giuseppe. Giuseppe Penone Documentary. Ikon Gallery, 2009. Disponível 
em: <http://www.ikongallery.co.uk/programme/current/gallery/299/giuseppe_penone/> 
Acesso em: 05 set. 2017. 
 
______. GIUSEPPE PENONE per Radio3, 2012. Disponível em:<http://www.radio3. 
rai.it/dl/radio3/programmi/PublishingBlock-b4e0f9e4-6789-4284-83ef-5bcb4c 
0b0bcf.html?refresh_ce>. Acesso em: 05 set. 2017. 
 
PEREIRA, Adriana Camargo. Inhotim e sensorialidade: um estudo do corpo na arte 
contemporânea. Instituição Unicamp – Instituto de Artes Visuais. Campinas-SP, 2011 
(Mestrado em Artes Visuais).  
 
PERFORMANCE da obra True Rouge (setembro de  2016). Disponível em:  
<https://www.facebook.com/inhotim/photos/a.130822320277104.21680.1278536772 
40635/1525821157443873/?type=3&theater> Acesso em: 31 ago. 2017. 
 
PHILIPPI, A. Jr.; PELICIONE, M. C. F. (Org.) Educação ambiental e sustentabilidade. 
Universidade de São Paulo. São Paulo: Manole Ltda, 2005. 
 
POLLOCK, Jackson. Obra Convergence. Disponível em: <http://www.jackson-pollock 
.org/convergence.jsp> Acesso em: 10 mar. 2017.  
 
PORCHER, Louis (Org.). Educação Artística: luxo ou necessidade? 5. ed. São Paulo: 
Summus, 1982. 
 
REVISTA CARBONO, 2006. Trecho de entrevista concedida pelo artista. In: Site do Instituto 
Inhotim. Disponível em:<http://inhotim.org.br,  no link: inhot.im/7b>. Acesso em: 03 jul. 
2017. 
 
RIZOLLI, Marcos; MARTINS, Mirian Celeste Ferreira Dias; MELLO, Regina Lara Silveira. 
Arte e interdisciplinaridade: um convite à partilha. ANPAP, Anais, 2012. Disponível em: 
<http://www.anpap.org.br/anais/2012/pdf/simposio5/marcos_rizolli_regina_lara_e_miri
an_celeste.pdf>  Acesso em: 04 dez. 2016. 
 
RUSCHMANN, Doris van de Meene. Turismo e planejamento sustentável: a proteção do 
meio ambiente. 14. ed. Campinas: Papirus, 1997. (Coleção Turismo). 
 
SANCHEZ, Petra S. Educação ambiental no contexto interdisciplinar. São Paulo: 
Mackenzie, 2014. 
 
SANTAELLA, L. Por que as comunicações e as artes estão convergindo? São Paulo: 
Paulus, 2005. 
 
SERAPIÃO, Fernando (Org.).  Inhotim: arquitetura, arte e paisagem. São Paulo: Monolito, 
2015. 
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.  



228 

 

 
SPERLING, David. Corpo+ Arte = Arquitetura: proposições de Hélio Oiticica e Lygia Clark. 
In: BRAGA, Paula (Org.). Fios soltos: a arte de Hélio Oiticica. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
P. 117- 135. 
 
SITE Specific. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 
Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural. 
org.br/termo5419/site-specific> Acesso em: 01 de Mar. 2017. Verbete da Enciclopédia. 
ISBN: 978-85-7979-060-7 
 
STORI, Norberto (Org.). O despertar da sensibilidade na educação. São Paulo: 
Universidade Presbiteriana Mackenzie: Cultura Acadêmica Editora, 2003. 
 
TAYLOR, Brandon. Art Today. London: Laurence king Publishing, 2005. 
 
THORNTON, Sarah. Sete dias no mundo da arte: bastidores, tramas e intrigas de um 
mercado milionário. Rio de Janeiro: Agir, 2010. 
 
THORSTENSEN, V. A Organização Mundial do Comércio e as Negociações sobre 
Comércio, Meio Ambiente e Padrões Sociais. Revista Brasileira de Política Internacional 
(RBPI), Brasília, Ed. UnB/IBRI, ano 41, n.º 2, p. 29-58, jul./dez./1998.   
 
TUNGA. Tunga: barroco de lírios. São Paulo: Cosac & Naify, 1997.  
 
UNESCO. Década da educação das Nações Unidas para um desenvolvimento 
sustentável:  2005-2014. Brasília: UNESCO, 2005.  
 
VAREJÃO, Adriana. Biografia e imagens. Disponível em:<http://dasartesplasticas. 
blogspot.com.br/2008/03/adriana-varejo-rio-de-janeiro-brasil.html> Acesso em: 28 set. 
2015. 
 
VEGETATION Room Inhotim, de Cristina Iglesias (imagem). Disponível em: 
<http://www.archdaily.com.br/br/01-101831/vegetation-room-inhotim-slash-cristina-
iglesias/5137373eb3fc4b0ffc000021-vegetation-room-inhotim-cristina-iglesias-photo> 
Acesso em: 04 set. 2017. 
 
VENÂNCIO FILHO, Paulo. Física, economia, política. In: MEIRELES, Cildo. Cildo 
Meireles: ouro e paus. Tradução Jack Liebof. Texto Paulo Venancio Filho. Rio de Janeiro: 
Joel Edelstein Arte Contemporânea, 1995. 
 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2001. 205 p. 
 
WARHOL, Andy. Obra 210 Garrafas de Coca-Cola. Disponível em: <https://direcaode 
artedesign.wordpress.com/2011/08/29/andy-warhol-e-a-serigrafia-%E2%80%93-por-
jesyka-lemos/> Acesso em: 10 mar. 2017. 
 
 



229 

 

WARHOL, Andy. Obra Marilyns. Disponível em:   
<https://direcaodeartedesign.wordpress.com/2011/08/29/andy-warhol-e-a-serigrafia-% 
E2%80%93-por-jesyka-lemos/> Acesso em: 10 mar. 2017. 
 
WOOD, Paul. Arte Conceitual. São Paulo: Cosac Naify, 2002.  

WYE, Deborah. Multiplex: Directions in Art, 1970 to Now. MoMA- O Museu de Arte 
Moderna de New York, novembro de 2007. Disponível em:< 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/54?locale=pt> Acesso em: 18 set. 2017.  
 



230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

 

ÍNDICE DE APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Estruturada...............................................................232 

 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido............................................233 

 

APÊNDICE C – Entrevistas Com Profissionais do Instituto Inhotim....................................235 

 

 



232 

 

APÊNDICE A: ROTEIRO DA ENTREVISTA ESTRUTURADA (questionário) 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O ENTREVISTADO 

A. Nome:.......................................................................................................................... 

B. Formação Acadêmica: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

C. Cargo Ocupado no Instituto Inhotim: 

....................................................................................................................................................... 

 

1. Qual é a sua atuação dentro do Instituto Inhotim? 

R.:..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

2. Como se dá o processo de escolha das obras de arte que fazem parte do acervo do Instituto 

Inhotim? 

R.:..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3. Como se dá o processo de escolha do local que será exposta cada obra no Instituto Inhotim? 

R.:..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

4. De que forma a manutenção de tais obras é realizada dentro do Instituto Inhotim? 

R.:..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

5. Qual a participação de cada artista na exposição de sua obra no  Instituto Inhotim? Cite um 

exemplo. 

R.:..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Arte Contemporânea e Meio Ambiente: Um estudo Sobre o Instituto Inhotim 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado Arte 

Contemporânea e Meio Ambiente: Um estudo Sobre o Instituto Inhotim, de 

responsabilidade da Diretoria Artística do Instituto Inhotim, coordenado pela/o Deborah 

Gomes.                                            

O projeto tem por objetivo pesquisar a dimensão artística e ambiental do Instituto Inhotim, de 

forma a verificar como as obras de arte contemporânea expostas no referido Museu podem ser 

compreendidas e analisadas, a partir da sua integração ao meio ambiente natural, enquanto um 

fenômeno cultural, dentro da perspectiva de um diálogo entre as obras de arte e o meio 

ambiente no Inhotim. 

O local, a data e o horário da entrevista serão agendados de acordo com a sua disponibilidade. 

Os depoimentos terão duração máxima de 1 (uma) hora e não serão gravados, apenas 

anotados. 

Os objetivos deste projeto são meramente de pesquisa e, sob hipótese alguma, o projeto 

utilizará os depoimentos para outros fins.  

Os benefícios da pesquisa são os de propiciar o estudo da arte contemporânea através da 

análise das obras de arte expostas no Instituto Inhotim, assim como apresentar o Museu em 

forma de estudo de caso, ampliando a análise a partir das entrevistas realizadas, visando trazer 

para o ambiente de pesquisa acadêmico o que é o Inhotim e sua importância dentro do cenário 

de arte brasileiro. 

Você poderá desistir e retirar o seu consentimento a qualquer momento sem nenhum prejuízo 

pessoal, bem como solicitar todas as informações que desejar à pessoa que o entrevistar, ou 

por telefone com os pesquisadores envolvidos. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre 

esta pesquisa, em qualquer de suas etapas, poderá entrar em contato com o profissional 

responsável pelo projeto, no e-mail: wpelaes@uol.com.br  ou pelo telefone (11) 4485-0429.  

Poderá entrar em contato também com a Comissão de Ética em Pesquisa do Instituto Inhotim 

(COEPI), que aprovou o projeto, através do e-mail comissaodeetica@inhotim.org.br.  

 

Nome do entrevistado (voluntário): _________________________________________ 

Idade: ___________RG: ____________________________________ 

RG do responsável legal: ___________________________________ 
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 Eu, __________________________________, RG: _________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Declaro ainda, conceder total direito de uso de minha imagem através de fotos tiradas na 

entrevista. 

Brumadinho, _____ de __________________ de ________. 

 

_________________________________ 

..................................................................  

(Nome e assinatura do entrevistado) 
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APÊNDICE C: ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DO INSTITUTO INHOTIM   

 

 

1  CURADORIA ARTÍSTICA 

 

1.1 Informações sobre a entrevistada 

 

A entrevista foi desenvolvida com a profissional Maria Eugênia Salcedo, Diretora 

Artística do Instituto Inhotim. A entrevista foi realizada no dia 19 de junho de 2017, das 9:30h 

às 10:30h, por telefone.  Quanto a sua formação acadêmica, a mesma apresenta Pós-

graduação em Arte e Contemporaneidade e é Bacharel em Artes Plásticas pela Universidade 

do Estado de Minas Gerais, atuando nas áreas de educação não-formal, com enfoque em 

mediações em espaços culturais, intervenções com comunidade e redes educativas online. 

Trabalhou também na fronteira entre Educação e Artes Plásticas e com produção artística nas 

linguagens de escultura, performance e outras mídias. Trabalha no Instituto Inhotim 

(Brumadinho/MG) desde 2005 onde desenvolve projetos e pesquisas ligadas à mediação, 

educação e arte. 

 

1.2  Atuação no Instituto Inhotim 

 

Maria Eugênia Salcedo, Diretora Artística do Instituto Inhotim, atua na área de Arte, 

coordenando projetos relacionados à área da Curadoria Artística, assessorando a escolha, 

exposição e manutenção das obras artísticas dentro do Instituto. Já atuou no Educativo 

Inhotim, nas frentes de mediação. Atualmente trabalha dando suporte direto as ações da 

curadoria do Museu. 

Quanto ao processo de visitação das obras, salientou algumas questões como a 

importância da visita mediada, proporcionando ao visitante uma experiência mais completa, 

comentando que o público do Museu é bastante heterogêneo. Esse público amplo, diverso, 

corresponde às demandas da contemporaneidade. São leituras e trajetórias que envolvem a 

expectativa de um Museu que apresenta uma proposta diferente e desafiadora.  

A entrevistada apresentou um exemplo interessante, nesse sentido. A Galeria Cildo 

Meireles, frente à política do Brasil, provocou nos visitantes uma atualização política quando 

à vermelhidão que a galeria apresenta. Alguns disseram ser a “Galeria do PT”. Comentou que 
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a questão é que, sem querer,o público está atualizando o sentido e a percepção da obra, 

provando que a mesma é porosa, aberta, circunstancial e política, tal qual seu autor, o artista 

Cildo Meireles (1948- ), previa.  

Maria Eugênia comentou que seria interessante a realização de um estudo de caso do 

público que os visita às quartas-feiras, salientando que por ser um dia gratuito, há uma 

diversidade bastante grande na tipologia dos visitantes, que torna esse objeto de estudo muito 

interessante. 

 

1.3 O processo de escolha das obras de arte que fazem parte do acervo do Instituto 

Inhotim 

 

Maria Eugênia afirmou que o processo de escolha das obras do Inhotim se dá, em 

primeiro lugar, a partir do acervo do colecionador Bernardo Paz, que nos primeiros anos foi 

consultando uma série de curadores sobre seu acervo e as mudanças que ocorreram a partir da 

venda da coleção privada em prol da aquisição de um grupo de obras contemporâneas, as 

quais deram origem ao Museu. 

Maria Eugênia salientou que um marco importante foi em 2004, quando foi eleita uma 

Banca Curatorial composta por Rodrigo Moura, Jochen Volz e Allan Schwartzman, este 

último Curador Chefe. Tal ação determinou qual seria a natureza do acervo e as obras que 

fariam parte do Museu. Foi o momento da “montagem” do Instituto.  

Maria Eugênia relatou que um exemplo foi a decisão de não ter uma sinalização fixa e 

ditatorial, no sentido de não determinar o rumo da visitação. A diretriz foi proporcionar um 

museu que oferecesse uma visitação não linear, tais quais outros museus como o MASP, a 

Pinacoteca e a Bienal. No Inhotim a visitação é uma descoberta do visitante.  

A Banca Curatorial, conforme Maria Eugênia, nesse momento, visualizou a questão do 

Site Specific, como um conceito que se identificava com o Museu. Um exemplo é a obra 

Beam Drop  que teve o seu projeto iniciado em 2007 e sua inauguração se deu em 2008. O 

projeto já tinha uma versão semelhante nos EUA, mas no Inhotim ganhou uma configuração 

para o local, confirmando a noção de Site Specific, presente desde o começo.  

Um outro exemplo que Maria Eugênia comentou é o do artista Tunga e das Galerias 

Psicoativa e a True Rouge. Nelas o artista trabalhou numa conexão com a arquitetura, a 

natureza e o paisagismo. De forma semelhante a Galeria Adriana Varejão buscou essa 

integração. Apesar das obras da artista não corresponderem à questão do Site Specific, a 
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galeria sim, pois foi criada para aquele espaço, havendo uma integração com o local. Idem 

para o Sonic Pavillion do artista Doug Aitken, que foi um projeto de gaveta que determina 

como os trabalhos operam no Instituto. Foi uma demanda de cinco anos para a sua 

concretização, solicitando do Aitken um entendimento da região de mineração de Minas 

Gerais, assim como da natureza e da complexidade do local, destacando que em alguns casos 

houve o acompanhamento de um período de dez anos do trabalho do artista antes de convidá-

lo a expor no Inhotim. 

A entrevistada ressaltou que a pesquisa curatorial é blindada através da necessidade de 

criar sentido a partir do que existe no Inhotim. No caso da Galeria da Praça, onde há um 

trabalho sonoro com 40 partituras, a demanda pela sua procura não se esgota. Há uma pressão 

por parte do público e a obra que era para ficar no máximo dois anos, permanece até hoje. 

 

1.4  O processo de escolha do local que será exposta cada obra no Instituto Inhotim 

 

Existem trabalhos que, conforme Maria Eugênia comentou,  incorporam a natureza e a 

vegetação. São trabalhos que a curadoria vai ao encontro da leitura. Um exemplo é a Praça 

Zerbine. Em alguns casos o artista vem ao local da área escolhida. Em outros o artista não 

vem. A curadoria se reúne quatro vezes ao ano para um afinamento das propostas junto com o 

Instituto. São verificados os locais possíveis para desenvolver os projetos. Há locais que não 

se pode mexer. Há outros que precisam de permissão para construir. Em cada caso há uma 

correlação de fatores tais como o meio ambiente, a proximidade ou distância da sede, entre 

outros. O principal, para Salcedo, é focalizar o todo do Inhotim, a partir de um mapeamento 

que indica um percurso natural. 

Nesse caso, há dois trabalhos emblemáticos, o Beam Drop e o Sonic Pavillion. Os dois 

encontram-se nas duas montanhas do Inhotim, que consistem em dois caminhos naturais para 

subir o local. 

Um caso bastante interessante foi o do artista Matthew Barney na obra De Lama 

Lamina. Conforme Salcedo, ele fez questão de um local afastado e em meio a mata. Também 

deveria ser onde o minério estivesse à “flor da pele”. Lá há uma mata remanescente da mina, 

composta por uma vegetação secundária. 

A escultura do Olafur (1967- ), a Viewing Machine, por exemplo, que encontra-se, 

atualmente, no alto de uma área verde, já esteve dentro da Galeria da Mata. Nesse caso o local 

provocou uma mudança no efeito de caleidoscópio. As pessoas giravam 360 graus, criando 
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um efeito fantástico. O corpo refletido e o som, com efeito dentro da obra, num processo de 

reverberação. 

 

1.5 A manutenção das obras dentro do Instituto Inhotim 

 

  É realizada , conforme Maria Eugênia,  por setores específicos que restauram as obras. 

Em vários casos o artista é consultado quanto ao processo de manutenção. Em outros, já há 

indicações deixadas pelo artista de como deverá ser a manutenção da obra. Algumas obras, 

por sua vez, passam por uma degradação, provocando uma alteração da versão original, 

principalmente no caso das obras externas que estão mais sujeitas às oscilações atmosféricas. 

Um bom exemplo pode ser verificado na obra Deleite do artista Tunga. Como ela 

encontra-se no jardim, ao tempo, ocorrem alterações frutos da chuva e do Sol, que são até  

desejáveis, porém há um envelhecimento precose da obra que é ruim. O couro que sustenta os 

sinos de metal, por exemplo, tem que ser periodicamente substituído. Sem contar a 

interferência do público que acelera a manutenção. Alguns se penduram na obra e ela cai 

sobre a grama. Outros fazem marcas do tipo “Fulano esteve aqui”. Aí têm-se interferências 

bastante indesejáveis, conforme Salcedo. 

A manutenção da obra Magic Square, conforme Salcedo, é feita periodicamente no 

sentido de conservar as paredes com o colorido original, as livrando do depósito natural de 

minérios de cor terrosa que são depositados, principalmente, pelo vento e pela chuva. Nesse 

caso há uma ação preventiva constante, que respeita o número de camadas de tinta, o qual não 

pode exceder ao limite previsto no projeto, exigindo, dos restauradores, processos de 

raspagem das paredes. 

A entrevistada afirmou também que há uma área técnica que cuida de questões como 

materiais que podem faltar no mercado com o tempo, tal como a luz estreboscópica do “Iglu” 

da obra  By Means of a Sudden Intuitive Realization, 1996- 2006, do artista Olafur, devendo 

ser atualizada. 

 

1.6 A participação de cada artista na exposição de sua obra no Instituto Inhotim 

 

Quanto à participação do artista nas montagens e exposições das obras, Maria Eugênia 

salientou que há uma vivência próxima, realizada no próprio local, assim como há uma 

participação que vem dos estúdios, mas sempre a tomada de decisão é processual. O artista 
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Tunga, em trabalhos mais emblemáticos de sua criação, envolvia-se com o curatorial e com os 

arquitetos, na construção das galerias e, posteriormente, na realização de suas obras 

performáticas, por exemplo. Muitas obras estão em expansão, numa incompletude, tipo in 

process. 

Um outro exemplo, conforme Maria Eugênia, é a obra da artista Cristina Iglesias 

(1956- ), a Vegetation Room Inhotim, finalizada em 2010. Ela é espanhola e enviou todo 

projeto do seu estúdio, apresentando uma participação mais virtual. São conversas em estúdio. 

No caso do artista Doug Aitken (1968- ), o processo de construção da obra e o seu 

envolvimento nele, perdurou por mais tempo. 

No caso da Lígia Pape (1927- 2004) ou das Cosmococas, houve a mediação de 

institutos dos artistas, tal como o Instituto Oiticica, quando Cezar Oiticica fez a mediação do 

projeto das obras, em especial da Magic Square. No caso das Cosmococas, como o Oiticica 

(1937- 1980) já tinha falecido, o Neville d´Almeida (1941- ) veio pessoalmente acompanhar a 

sua realização. 

 

2 GESTÃO AMBIENTAL 

 

2.1 Informações sobre a entrevistada 

 

A entrevista foi desenvolvida com a profissional Sulamita Moreira, Coordenadora de 

Gestão Ambiental. A entrevista foi realizada no dia 12 de maio de 2017, das 11h às 12h, por 

telefone.  Quanto a sua formação acadêmica, a mesma é Bacharel em Turismo, Especialista 

em Gestão Ambiental e  Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. 

 

2.2  Atuação no Instituto Inhotim 

 

A entrevistada, Sulamita, descreveu a atuação da Gestão Ambiental no Instituto 

Inhotim comentando que o Departamento de Gestão Ambiental do Instituto Inhotim é 

responsável, basicamente, pela gestão e atuação em três áreas: Gestão de recursos hídricos e 

efluentes domésticos; Gestão de resíduos sólidos e Gestão da fauna, entre outras funções. Esse 

departamento consolidou-se, como tal, em 2010, atendendo à crescente demanda da área no 

Instituto. É composto por quatro integrantes: a coordenadora, Sulamita, e três analistas – uma 

bióloga, um geógrafo e uma engenheira ambiental. 
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Este departamento, segundo Sulamita, é responsável por minimizar os impactos 

ambientais do empreendimento, através de ações que permitam a manutenção do Instituto de 

forma sustentável. Neste sentido, atua no monitoramento do uso de recursos hídricos através 

da captação da água das fontes locais, para ações diárias como irrigação das áreas verdes e 

manutenção do paisagismo. Tal irrigação permite que a água retorne ao solo e alimente os 

mananciais da região, produzindo níveis de preservação ambiental favoráveis para o Instituto. 

O Departamento de Gestão Ambiental é também responsável por garantir que as ações 

relacionadas ao meio ambiente dentro do Instituto sejam fundadas nas legislações ambientais 

vigentes e nas determinações de órgãos regionais, estaduais e federais, tais como o IGAM e a 

Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais. E o Instituto Inhotim possui cadeiras em 

comissões locais e regionais, podendo deliberar e influenciar na política ambiental da região. 

 O Inhotim é caracterizado como um Instituto que abriga um Museu de Arte 

Contemporânea e um Jardim Botânico, apresentando em seu entorno áreas importantes tais 

como o Quadrilátero Ferrífero e a Serra da Moeda, os quais compõem um cenário de 

interação e conservação ambiental. Sua função está ligada à prestação de serviço baseada na 

visitação museológica e ambiental. Há dentro do Instituto, uma Reserva Particular de 

Patrimônio Natural – RPPN. 

Quanto à política de manutenção dos jardins, conforme as informações compartilhadas 

por Sulamita,  há uma proposta sustentável, baseada no uso pontual de insumos, como agro-

tóxicos, que ofereçam baixa quantidade de toxinas poluentes. Também, através das ações do 

Departamento de Gestão Ambiental, é feito o controle biológico de pragas.  

Quanto à Gestão de recursos hídricos e efluentes, o Inhotim apresenta cinco lagos 

artificiais construídos a partir do barramento do curso de água oriundo dos  recursos hídricos 

locais. Sobre os efluentes produzidos dentro do Instituto, são domésticos, oriundos dos 

banheiros, restaurantes e áreas afins e são tratados dentro do próprio Inhotim, que apresenta 

uma estação de tratamento de efluentes, baseada num sistema biológico, a partir do uso 

monitorado de bactérias.  

A área do Inhotim não foi afetada diretamente pelo desastre ambiental ocorrido na 

cidade de Mariana e seu entorno. A área do Instituto é permeada por atividades minerárias 

que são executadas, nas proximidades, pelas empresas  Mineradora Ferro e Mineral do Brasil. 

Mais distante encontra-se a Vale do Rio Doce, sem influência significativa para o Instituto, 

em termos de atividade mineradora. 
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Em relação à Gestão de resíduos sólidos, o Instituto realiza periodicamente a seleção 

dos resíduos em: Resíduos orgânicos, destinados à compostagem; Resíduos recicláveis,  

enviados à Associação  de Catadores de Brumadinho; Resíduos não aproveitáveis, destinados 

aos aterros industriais e Resíduos especiais diferenciados, resultantes das periódicas 

manutenções executadas em determinadas obras de arte. Como exemplo, pode-se citar a obra 

Através (1983- 1989)  de Cildo Meireles (1948- ), que apresenta o chão forrado de pedaços 

quebrados de vidro. Com o tempo, o vidro, de tanto ser pisado pelos visitantes, transforma-se 

em pó, alterando a percepção da obra. Desta forma, o tal refugo exige que o Departamento de 

Gestão Ambiental seja acionado para que a retirada e o destino desse material sejam 

programados.   

É relativamente comum que determinadas obras apresentem um processo de 

degradação através do impacto e consumo do meio ambiente em seu entorno, fato que solicita 

determinadas demandas de manutenção.  Um outro exemplo ocorreu na obra Deleite (1999) 

do artista Tunga (1952- 2016). Por estar em área externa e apresentar, entre outros materiais, 

o couro, já teve que ser restaurada. O material retirado da obra foi, tal qual na obra Através 

(1983-1989), destinado à reciclagem ou reaproveitamento como resíduo especial. Um outro 

exemplo é a manutenção de uma das salas do Pavilhão Cosmococa (1973). Nela há uma certa 

quantidade de espuma que preenche colchões e almofadas. Essa espuma, quando trocada, gera 

um problema e uma busca de soluções ambientais para o seu destino. Uma opção é doação 

desse material às entidades de Brumadinho, para que seja reaproveitado pela comunidade 

através do seu reuso em almofadas, enchimento de bonecos,  entre outros recursos.  

Quanto à Gestão da fauna, há um trabalho atento à toda legislação ambiental e um 

estudo rigoroso do impacto ambiental é constantemente feito. O Departamento apresenta um 

mapeamento da fauna da região que engloba a Mata Atlântica e o Bioma local, atendendo 

expressamente às normas do IBAMA e do IEF- Instituto Estadual da Floresta. Há um cuidado 

especial com as APP, isto é, Áreas de Preservação Permanente.  

No Inhotim existem animais silvestres tais como aves e o macaco Mico, que, 

indiretamente, interagem com os visitantes e funcionários do Inhotim. Dentro desse projeto de 

preservação da fauna, há a atuação de equipes especialmente treinadas para resgatar animais 

peçonhentos, tais como aranhas e serpentes, das áreas de trânsito local e devolvê-las às 

regiões nativas na floresta.  

Há também uma política de implementação de espécies nativas vegetais, 

correspondendo a uma estratégia global de conservação. No caso dos bancos do designer 
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Hugo França, os mesmos foram feitos fora do Inhotim. Tais esculturas mobiliárias foram 

feitas com as devidas autorizações dos órgãos competentes, porém no ateliê do artista. 

Tornaram-se acervo do Inhotim, porque foram adquiridas já prontas pelo Instituto. Também 

cabe ressaltar que a planta “Pata de Elefante” não é uma palmeira. Seu nome científico é 

Beaucarnea Recurvata.  

 

2.3 O processo de escolha das obras de arte que fazem parte do acervo do Instituto 

Inhotim 

 

Conforme Sulamita, a curadoria faz a escolha a partir das necessidades do Museu. Há 

o Allan, curador principal, que reside nos EUA, mas que mantém contato e atua no Museu. 

Há a Diretora Maria Eugênia que também atua nesse sentido. A Carolina Assis também atua 

na curadoria do Museu e o Bernardo, que é o presidente do Conselho –OSCIP, Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público. O Bernardo está sempre bastante envolvido com o 

andamento do Museu e participa ativamente na escolha das obras e dos locais de exposição. 

 

2.4 O processo de escolha do local que será exposta cada obra no Instituto Inhotim 

 

O local para a colocação de uma obra ou o local para a construção de uma galeria, 

segundo Sulamita, envolve primeiro a ação da Curadoria do Museu. Posteriormente, o 

Departamento de Gestão Ambiental é acionado, a fim de avaliar o local e o impacto ambiental 

da obra, seja ela obra de arte ou uma galeria. Esse planejamento segue um mapeamento que a 

Gestão Ambiental faz, a partir das áreas demarcadas e da legislação ambiental que dá suporte 

a sua atuação. 

 

2.5 A manutenção das obras dentro do Instituto Inhotim 

 

Sulamita apontou que a manutenção das obras é feita por uma Equipe Técnica de 

manutenção e restauração. Quando surgem resíduos sólidos especiais, como já falado, o 

Departamento de Gestão Ambiental é acionado, ocorrendo a coleta e a limpeza do local. E, 

posteriormente, a destinação desses resíduos.  
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2.6 A participação de cada artista na exposição de sua obra no Instituto Inhotim 

 

Conforme Sulamita, não há um padrão. Há artistas que acompanham suas obras desde 

o projeto até a etapa final. Outros enviam suas equipes, as quais trabalham no processo 

auxiliando os funcionários do Instituto na montagem da obra. O Tunga (1952- 2016) foi um 

artista muito atuante e que se envolvia na produção das suas obras aqui no Inhotim. O Chris 

Burden (1946- 2015) também. Ambos se envolveram de perto com a criação de suas obras 
 

3  EDUCATIVO 

 

3.1 Informações sobre a entrevistada 

 

A entrevista foi desenvolvida com a profissional Gabriela Gasparotto, Educadora do 

Educativo Inhotim do Instituto Inhotim. A entrevista foi realizada no dia 15 de maio de 2017, 

das 9:30h às 10:30h, por telefone. Quanto a sua formação acadêmica, a mesma é Bacharel e 

Licenciada em Dança pela Universidade Federal de Viçosa. 

 

3.2 Atuação no Instituto Inhotim 

 

Gabriela comentou que sua atuação no Educativo Inhotim está vinculada ao projeto 

“Laboratório Inhotim”, mais especificamente ao Módulo 02 do projeto, que faz parte dos 

projetos realizados com alunos da Educação Básica. Temos o Módulo 01 que assiste aos 

alunos do Ensino Fundamental II. Este projeto oferece 20 vagas anuais e nele os alunos, num 

contra turno em relação ao período escolar, vêm ao Inhotim duas vezes por semana, iniciando 

suas atividades no horário entre às 12h e às 12:30h e finalizando às 16h, totalizando uma 

carga-horária de 8 horas semanais. Aqui recebem refeições como o almoço e o lanche. 

Também ganham uniformes e mochilas.  

Dentro de um macrotema bimestral eleito, Gabriela apontou que esses estudantes 

trabalham no Centro Educativo Burle Marx, podendo utilizar o Ateliê, a Escola de Cordas, a 

Biblioteca e toda a sua infraestrutura. Assim como utilizam, segundo algumas propostas de 

experimentação do Educativo, áreas em meio aos jardins, galerias e junto às obras que se 

encontram a céu aberto.  
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Conforme Gabriela, as propostas elaboradas orbitam entorno de ações de 

experimentação das linguagens artísticas, leituras de obras e produção de textos escritos, 

discussões sobre arte contemporânea e sobre algumas das temáticas atuais, sobre as quais os 

jovens se sentem influenciados, participando de vivências e de uma gama de atividades 

bastante diversificada e dinâmica. 

O Educativo busca, segundo Gabriela, explorar diferentes linguagens, construindo 

narrativas que problematizem questões envolvendo arte contemporânea e o Jardim Botânico, 

a fim de oferecem aos jovens do Módulo 01, oportunidades de refletir sobre a vida através da 

arte e do meio ambiente natural. 

No Módulo 02, conforme a Educadora, projeto do qual participa, são oferecidas 10 

bolsas anuais de Iniciação Científica na modalidade Junior aos alunos da Rede Pública da 

cidade de Brumadinho, entre outras que se encontram no entorno do Instituto Inhotim. O 

Projeto de Iniciação Científica está vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 

Gerais-FAPEMIG.  

Segundo Gabriela, o conhecimento que é construído em conjunto com os alunos é 

transversal, podendo abordar temas de modalidades e áreas das mais diversas, tais como: 

“Água e Gênero”, “Concretismo”, “Feminismo”, “Imagem da Mulher na Mídia”, 

“Fotografia”, “Tecnologia”, etc. Os temas são individuais e são eleitos pelos alunos segundo 

as demandas da sua própria realidade cotidiana. 

A Educadora apontou que as pesquisas que os educadores coordenam visam introduzir 

as bases da metodologia da pesquisa ao jovem. E apresentam temáticas relacionadas ao 

processo de pesquisa como: fazer um recorte de tema, o objeto de pesquisa, o problema da 

pesquisa, a justificativa, a metodologia, etc. São abordadas as etapas da pesquisa e há um  (a) 

orientador(a) designado(a) para auxiliar o aluno na realização da proposta. O principal 

objetivo é que os jovens transfiram aquilo que os toca no campo da vivência/experiência para 

o campo do conhecimento. 

A finalização da pesquisa prevê apresentações como: a realização de um quadro, uma 

performance, seminários, dança, música, artes cênicas, material escrito, entre outras 

possibilidades, a partir da  proposta de desconstruir a ideia de pesquisa escolar, através de 

uma investigação profunda do tema e do uso de diferentes expressões e recursos como meio 

de compartilhamento  do resultado final do processo. 

O acervo, seja artístico ou botânico, é uma referência para o estudo e exploração dos 

temas, correspondendo ao objetivo do Educativo de gerar diálogos, discussões, pontos de 
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encontro e tensões que façam o jovem pensar e refletir sobre si, sobre sua realidade e sobre a 

arte e o meio ambiente natural. 

A Educadora concluiu afirmando que o setor Educativo trabalha em algumas frentes 

de atuação.  São elas: O núcleo de mediação no Instituto que se encarrega das visitas 

mediadas e programações públicas; O núcleo de formação que tem por vocação a realização 

de encontros de discussão com a equipe interna do educativo sobre temáticas que orbitam a 

arte contemporânea e o meio ambiente; O núcleo de itinerância que se encarrega de 

desenvolver projetos que criam diálogos e práticas dentro e fora do Inhotim; O núcleo de 

protagonismo jovem, do qual a mesma faz parte, que se responsabiliza pelos projetos de 

formação continuada com jovens do ensino público de Brumadinho; e, por fim O núcleo de 

gestão e suprimentos que realiza a gestão de pessoas e materiais do setor educativo. 

 

3.3 O processo de escolha das obras de arte que fazem parte do acervo do Instituto 

Inhotim 

 

A Educadora afirmou que o Inhotim tem um acervo que nasceu de uma coleção 

privada (pessoa física). Com o tempo ele se transformou em museu e elegeu uma curadoria 

para esse fim. 

 

3.4 O processo de escolha do local que será exposta cada obra no Instituto Inhotim 

 

O processo de escolha, segundo Gabriela,  é resultado de uma parceria entre curadoria, 

artista e o Botânico. São as Diretorias do Inhotim que atuam nesse sentido.  As primeiras 

galerias do Inhotim foram feitas para abrigar a coleção do Bernardo de uma forma mais 

intuitiva. Depois, com o tempo, criou-se uma metodologia. Esse grupo age integrado. 

 

3.5 A manutenção das obras dentro do Instituto Inhotim 

 

A Educadora comentou que tem uma Equipe Técnica responsável pela manutenção, 

reparação e restauração das obras. Um exemplo foi a Galeria Doris Salcedo que foi totalmente 

restaurada. 
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3.6 A participação de cada artista na exposição de sua obra no Instituto Inhotim 

 

É muito comum, segundo Gabriela,  os artistas comparecerem à montagem da sua obra 

no Inhotim. Eles costumam supervisionar o processo. Alguns artistas, inclusive, já 

participaram de conversas com o Educativo e realizaram ações dentro dos projetos. Foi esse o 

caso dos artistas Jarbas Lopes, Jorge Macchi, Chris Burden e Adriana Varejão, por exemplo. 

Podemos citar bons exemplos de artistas participativos na construção de suas obras: Tunga, 

Jarbas Lopes, Jorge Macchi, Cildo Meireles, Miguel Rio Branco e Rivane Neuenschwander, 

entre outros. 

Nessa entrevista, foram propostas três questões adicionais. São elas: 

1. Qual a obra mais visitada? 

2. Qual a obra de maior dificuldade de entendimento? 

3. Os espectadores de diferentes faixas etárias apresentam entendimentos das obras 

em que condição? 

 

3.7  Obra mais visitada 

 

Conforme a opinião de Gabriela, há obras centrais onde ocorre uma visitação maior, 

pela própria trajetória proposta dentro do Parque. Existem visitas temáticas que buscam 

conduzir os visitantes para um conhecimento maior e mais diversificado do Parque. Pensando 

em algumas obras muito procuradas, podemos citar a Galeria Adriana Varejão, as 

Cosmococas, a Galeria Cildo Meireles e a obra De Lama Lâmina, do artista Matthew Barney. 

 

3.8  Obra de maior dificuldade de entendimento 

 

As pessoas podem ter certa resistência em relação à arte contemporânea, segundo 

Gabriela, apresentando um estranhamento inicial.  As obras, independente das pessoas 

gostarem ou não, causam estranhamento. Ainda há uma expectativa voltada para aquele tipo 

de museu “tranquilo”, com obras figurativas e que permitam uma compreensão mais 

acessível. 

As obras do Inhotim fomentam padrões de fruição tensionados. Buscam “cutucar” o 

espectador! Mas esse tipo de fruição não afasta o observador. A maioria tenta entender e 

vivenciar a obra. 
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As visitas mediadas buscam exatamente elaborar esse “estranhamento”, através de 

uma mediação que provoca o diálogo obra-espectador. 

 

3.9  Condição dos espectadores de diferentes faixas etárias quanto ao entendimento das 

obras  

Quanto às faixas etárias, conforme Gabriela, existem obras não recomendadas para 

determinadas idades, especialmente crianças, pelo seu conteúdo expressivo forte. Porém, fora 

essa questão específica, o objetivo do Educativo é gerar diálogos e propostas para todas as 

faixas etárias, cabendo ao mediador adaptar as explicações de cada obra às demandas dos 

visitantes. O ponto de partida e disparar diferentes estímulos observando a especificidade de 

cada grupo. A ideia é basicamente a mesma. O que muda é a linguagem, a forma de falar de 

cada obra. Cabe observar que as crianças se empolgam mais com cada obra. 
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ANEXO A: BIOGRAFIA DE BERNARDO PAZ  

 

 O Museu Inhotim foi idealizado pelo empresário da mineração Bernardo Paz, de 63 

anos, construiu um vasto império das artes na exuberante Mata Atlântica, a duas horas de 

viagem de Belo Horizonte. 

 Ao se aproximar da entrada de Inhotim, essa área remota e rústica se transforma de 

imediato num enclave de bom gosto cosmopolita. Esse Éden cultural de 20.000 km² — criado 

ao longo dos últimos dez anos com os lucros que Paz obteve na venda de minério de ferro 

para a China — está se transformando em uma das maiores, mais estranhas e mais 

emocionantes aventuras da arte contemporânea mundial. É também um jardim botânico, retiro 

espiritual, polo de pesquisas científicas e centro cultural. 

 Bernardo Paz em pessoa me recebe na sua antiga casa de fazenda, hoje convertida num 

fino restaurante. Paz, alto e elegante, vestia uma calça leve de algodão e uma camisa solta de 

cor roxa. Com um halo de cabelo prateado até os ombros e uma barba branca bem cheia, 

parece cultivar uma aparência messiânica. 

 Paz está empolgado — acaba de saber que o governo estadual de Minas Gerais 

aprovou a construção de um aeroporto comercial nas proximidades; isso, juntamente com a 

melhoria das estradas de acesso, vai reduzir o tempo de viagem para os visitantes do Rio e de 

São Paulo para 45 minutos. 

 Paz é uma figura lendária. Os moradores do local gostam de contar histórias sobre sua 

vasta riqueza e seus caprichos, lembrar que ele não terminou o ensino médio e dar detalhes 

sobre seus seis casamentos e sete filhos. Mas ele também é idolatrado pela população de 

Brumadinho, o único município da região, que o veem como um salvador por ter criado cerca 

de 1.200 empregos. 

 A trajetória de Paz, que abandonou os estudos antes de terminar o ensino médio, mas 

teve sucesso estrondoso em dois campos radicalmente diferentes — mineração e coleção de 

arte — deveria tranquilizar todos os pais de filhos rebeldes. Pelo que ele conta, suas duas 

paixões provêm de seu pai, um engenheiro, homem prático e severo, e sua mãe, poeta e 

artista. Aos 13 anos, ele arranjou um emprego de meio período num posto de gasolina, mas 

depois abandonou a escola por completo e foi trabalhar numa butique. Tentou também ser 

corretor da bolsa, antes de adquirir participação numa mina de minério de ferro falida, em 

1973. 
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 No início dos anos 80, já chefiando o bem-sucedido grupo de mineração Itaminas, Paz 

foi um dos primeiros empresários brasileiros a viajar para a China, conquistando um contrato 

para construir usinas siderúrgicas. Mais tarde, quando a demanda chinesa de matérias-primas 

explodiu, Paz decidiu fechar as usinas e concentrar-se em exportar minério de ferro, colhendo 

enormes lucros. 

 Paz começou também a colecionar obras de arte. Em 2002, a coleção já estava 

transbordando de sua casa, e ele percebeu que precisava de uma abordagem mais disciplinada 

e coerente. Convidou um especialista em arte, o nova-iorquino Allan Schwartzman, para uma 

visita. Ele conta: "Bernardo me levou para conhecer a fazenda, sempre dizendo: 'Aqui nós 

precisamos disso', 'Ali nós precisamos daquilo' [...] O entusiasmo dele era tamanho que 

comecei a ver um grande potencial." 

 Schwartzman aconselhou Paz a encomendar peças específicas para cada local, e 

adquirir obras que combinassem com aquele entorno remoto e verdejante. Quando surgiram 

as notícias no exterior sobre esse refúgio brasileiro repleto de obras de arte, especialistas de 

museus de todo o mundo começaram a chegar para reuniões privadas. Ele abriu o local para o 

público em 2006 e rapidamente expandiu seus planos. Hoje, uma equipe de cinco curadores 

internacionais trabalha em estreita colaboração com Paz na aquisição de novas peças. 

 O jardim é um ponto chave da experiência, e requer atenção de um exército de 

funcionários. "O senhor Paz tem amor pela arte, mas tem paixão pelo jardim", diz Juliano 

Borin, o principal engenheiro agrônomo de Inhotim. Em 2011, Inhotim entrou para a 

associação de jardins botânicos do governo brasileiro, e a equipe começou a fazer um 

inventário de suas 4.500 espécies de plantas, incluindo 1.300 tipos de palmeiras. 

 Não é de estranhar que muitas obras de arte tenham tema ambiental. A "Sala da 

vegetação", de Cristina Iglesias, é um cubo de aço inoxidável polido refletindo a floresta 

circundante. Os visitantes se esgueiram por aberturas onde as paredes são de folhagem 

esculpida, entrando num labirinto dentro do labirinto; no centro do cubo, correm torrentes de 

água periodicamente. 

 E, no entanto, contemplando a paisagem do alto das muitas colinas que há no local, os 

visitantes se surpreendem ao ver montanhas distantes rasgadas pela mineração. A colcha de 

retalhos de floresta verde e terra vermelha é um lembrete gritante de que a atual prosperidade 

brasileira provém, em grande parte, da exploração dos seus recursos naturais. 

 Mesmo aqueles que consideram Inhotim um fantástico projeto de vaidade pessoal 

reconhecem que está exercendo uma enorme influência em Brumadinho e arredores, onde 
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vivem umas 34.000 pessoas espalhadas por cidadezinhas pobres em estilo colonial. Inhotim é 

hoje o segundo maior empregador da região, depois da mineradora Vale. 
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BIOGRAFIA de Bernardo Paz. Disponível em: <http://www.metalica.com.br/instituto-

inhotim-arte-paisagismo-arquitetura-e-inclusao-social-a-ceu-aberto> Acesso em: 10 out. 
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ANEXO B: NOVA OBJETIVIDADE BRASILEIRA 

 

Histórico 

 Realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ), em abril de 1967, 

e organizada por um grupo de artistas e críticos de arte, a mostra Nova Objetividade Brasileira 

reúne diferentes vertentes das vanguardas nacionais - arte concreta, neoconcretismo, nova 

figuração - em torno da ideia de "nova objetividade". A noção começa a ser definida por 

Hélio Oiticica (1937-1980) no evento Propostas 66, realizado na Fundação Armando Álvares 

Penteado (FAAP), em São Paulo, que visa examinar a situação da arte no país. Nos debates - 

dos quais participam Mário Pedrosa (1900-1981), Mário Barata (1921), Aracy Amaral (1930), 

Mário Schenberg (1914-1990), Otávio Ianni, Vilanova Artigas (1915-1985), Flávio Império 

(1935-1985), entre outros -, Oiticica defende ser o termo "nova objetividade" o que mais 

fielmente traduz as experiências das vanguardas brasileiras, em geral, e a sua, em particular. 

Diz ele: "Toda a minha evolução de 1959 para cá tem sido na busca do que vim a chamar 

recentemente de uma nova objetividade e creio ser esta a tendência específica da vanguarda 

brasileira atual (...)." Para Hélio Oiticica há uma tendência à superação dos suportes 

tradicionais (pintura, escultura etc.), em proveito de estruturas ambientais e objetos. 

 A criação de objetos de diversos tipos, bem como a defesa de soluções propriamente 

nacionais, que não sejam cópias do que se produz nos centros internacionais, definem o 

espírito central da mostra, espécie de balanço dos diversos caminhos trilhados pela arte 

nacional. Tomada de posições políticas, superação do quadro de cavalete, participação 

corporal, tátil e visual do espectador, eis os ingredientes básicos da nova objetividade, que não 

almeja ser um movimento artístico, nos termos de Hélio Oiticica. "A nova objetividade", diz 

ele, "sendo um estado, não é pois um movimento dogmático, esteticista (como por exemplo 

foi o cubismo e também outros ismos constituídos como unidades de pensamento), mas uma 

'chegada' constituída de múltiplas tendências, onde a falta de 'unidade de pensamento' é uma 

característica importante (...)". Em outras palavras, a exposição não pretende constituir um 

grupo artístico e sim ser a confluência de diferentes tendências. 

 O texto A Declaração de Princípios Básicos da Nova Vanguarda acompanha a 

exposição. Assinado por Hélio Oiticica, Antonio Dias (1944), Carlos Vergara (1941), Rubens 

Gerchman (1942-2008), Lygia Pape (1927-2004), Glauco Rodrigues (1929-2004), Carlos 

Zilio (1944), Mário Pedrosa, Maurício Nogueira Lima (1930-1999), entre outros, defende a 

liberdade de criação, o emprego de uma linguagem nova, a análise crítica da realidade e a 
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"utilização de meios capazes de reduzir à máxima objetividade o subjetivismo". Trata-se de 

privilegiar o objeto, de acordo com o ideário de Hélio Oiticica, ao recusar as tendências 

fantásticas e neo-surrealistas das novas figurações, que predominam em mostras como 

Opinião 65. Dois grandes módulos organizam a Nova Objetividade Brasileira: um primeiro 

voltado para uma retrospectiva do objeto na arte brasileira, que acentua a "vocação 

construtiva" das nossas produções artísticas; e um segundo sobre as manifestações atuais. 

Artistas saídos do concretismo e do neoconcretismo, assim como adeptos das novas 

figurações e dos novos realismos, reúnem-se no evento. Participam da mostra, além dos 

signatários do texto, Sérgio Ferro (1938), Waldemar Cordeiro (1925-1973), Flávio Império, 

Geraldo de Barros (1923-1998), Nelson Leirner (1932), Marcello Nitsche (1942), Mona 

Gorovitz (1937), Alberto Aliberti (1935-1994), Ivan Serpa (1923-1973), Sonia von Brüsky 

(1941), entre outros. Chamam a atenção no conjunto experiências com claras conotações 

antiarte, como, por exemplo, a Caixa de Baratas, 1967, de Lygia Pape; os "objetos 

relacionais", e "máscaras sensoriais" de Lygia Clark (1920-1988); O Eu e o Tu - Roupa-

Corpo-Roupa e a Tropicália, 1967, de Hélio Oiticica. 

 Tropicália pode ser descrita como um ambiente labiríntico composto por dois 

Penetráveis, PN2, 1966 - Pureza é um Mito e PN3, 1966/1967 - Imagético, associados a 

plantas, areia, araras, poemas-objetos, capas de parangolé e um aparelho de televisão. As 

imagens tropicais - donde o título - são evidentes: areia, araras, plantas. Um ambiente que 

"ruidosamente apresenta imagens", segundo o seu criador, que invade todos os sentidos 

(visão, tato, audição, olfato) e convida ao jogo e à brincadeira. O uso de signos e imagens 

convencionalmente associados ao Brasil não tem como objetivo figurar uma dada realidade 

nacional, mas objetivar uma imagem brasileira pela "devoração" dos símbolos da cultura 

brasileira. A ideia da "devoração", nada casual, remete diretamente à retomada da 

antropofagia e ao modernismo em sua vertente oswaldiana, da qual se beneficia a obra de 

Hélio Oiticica. Com os Parangolés, expostos em Opinião 65, Hélio Oiticica dá o passo 

decisivo que leva a arte à vida e ao ambiente. É nesse momento que descobre o samba, a 

Mangueira (escola de samba da qual se torna passista) e a arquitetura particular das favelas a 

que Tropicália faz referência. A "antiarte ambiental" inaugurada aí aparece sistematizada 

teoricamente no texto escrito pelo artista, Esquema Geral da Nova Objetividade Brasileira, 

dialoga tanto com os postulados das vanguardas brasileiras, quanto com referências variadas 

da arte internacional, como a arte povera, a arte conceitual, as propostas dadaístas e 

construtivistas. 
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 Uma "vontade construtiva" alimenta as propostas presentes na Nova Objetividade 

Brasileira, o que permite flagrar o embasamento concreto das formulações das novas 

vanguardas, que se beneficiam das produções anteriores de Hélio Oiticica, da arte objetual, de 

Franz Weissmann (1911-2005) e Aluísio Carvão (1920-2001), além das produções de 

Waldemar Cordeiro após 1964 (por ele denominadas de "arte concreta semântica" e de "arte 

popcreta"). A mostra e os textos que a acompanham podem ser lidos como desdobramentos 

de outros eventos que têm lugar na década de 1960, como, por exemplo, as exposições 

Opinião 65 e Opinião 66 (Rio de Janeiro), Propostas 65 e Propostas 66 (São Paulo), 

Vanguarda Brasileira (Belo Horizonte, 1966) e o happening PARE, comandado por Mário 

Pedrosa na Galeria G- 4. 

 

REFERÊNCIA 
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ANEXO C 

Constituição Federal de 1988 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. (Vide 

Lei nº 12.527, de 2011) 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 

culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 

dos antigos quilombos. 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à 

cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de 
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programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 

apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 

descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de 

políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da 

Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e 

econômico com pleno exercício dos direitos culturais. (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 71, de 2012) 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas 

diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: 

Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

I - diversidade das expressões culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área 

cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 

desenvolvidas; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 71, de 2012 

VII - transversalidade das políticas culturais; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 

2012 

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IX - transparência e compartilhamento das informações; Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 71, de 2012 
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X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. 

Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da 

Federação: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

I - órgãos gestores da cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

II - conselhos de política cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

III - conferências de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

IV - comissões intergestores; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

V - planos de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VI - sistemas de financiamento à cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

VII - sistemas de informações e indicadores culturais; Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 71, de 2012 

VIII - programas de formação na área da cultura; e Incluído pela Emenda Constitucional nº 

71, de 2012 

IX - sistemas setoriais de cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como 

de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. 

Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de 

cultura em leis próprias. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 Seção III DO 

DESPORTO 
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ANEXO D - MAPA DO PARQUE DO MUSEU INHOTIM 

 

 

 
Fonte: http://www.inhotim.org.br/uploads/documents-downloads/mapa_visite_inhotim_2017_03_22.pdf 
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ANEXO E: PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO INHOTIM 
 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do Instituto Inhotim (COEPI) 

 

Parecer nº MD003/2017 

 

Interessado(a): MARIA LÚCIA WOCHLER PELAES                Data:30 /03 /2017 

 

DECISÃO 

 

 A Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Instituto Inhotim 

(COEPI) aprovou, no dia 30/03/2017, após atendidas as solicitações de diligência, o projeto 

de pesquisa intitulado ARTE CONTEMPORÂNEA E MEIO AMBIENTE: UM ESTUDO 

SOBRE O INSTITUTO INHOTIM bem como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 O(a) funcionário(a) Deborah Gomes, da Diretoria artística, ficará responsável por 

receber e orientar o pesquisador durante o desenvolvimento da pesquisa em Inhotim. 

 A aprovação da pesquisa está sujeita ainda à observância das disposições abaixo:  

 

1) Leitura, compreensão e aceite do regulamento constante no Manual da Comissão de Ética; 

2) Compreensão de que o presente parecer refere-se exclusivamente à proposta de pesquisa 

originalmente apresentada para análise da COEPI, sendo que qualquer alteração surgida no 

decorrer da pesquisa deverá ser formalizada ao parecerista, via e-mail, para ser reavaliada; 

3) Todos os contatos a serem realizados com funcionários de outras equipes devem 

obrigatoriamente ser mediados pelo funcionário designado para receber e acompanhar o 

pesquisador, nunca diretamente pelo pesquisador; 

4) Todas as solicitações feitas ao Inhotim devem ser submetidas com antecedência de no 

mínimo 30 dias (a contar da data deste parecer) e estão sujeitas à aprovação do funcionário 

designado neste documento. 

5) O não cumprimento de qualquer das disposições supracitadas poderá incidir na revogação 

do Parecer que autoriza a realização da pesquisa. 
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6) O(a) pesquisador(a) se compromete a encaminhar à Comissão de Ética do Instituto Inhotim 

cópia física ou digital do trabalho produzido a partir da pesquisa realizada em Inhotim. 

 

 

__________________________________ 

(Deborah Gomes- Diretoria artística)                    

 _________________________________(Assinatura do pesquisador)                                       

(Maria Lúcia Wochler Pelaes) 

COEPI/Inhotim 
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ANEXO F – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (assinados 

pelas entrevistadas do Instituto Inhotim). 
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