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RESUMO 
 
 

A conscientização ambiental é condição indispensável num trabalho educativo 

voltado para os cuidados  em  relação  ao  meio  ambiente. Indispensável 

também na formação de cidadãos para uma sociedade ambientalmente 

sustentável. Partindo-se do pressuposto de que o Instituto Inhotim oferece à 

comunidade em geral atividades culturais artísticas e de educação ambiental, a 

pesquisa teve por objetivos: conhecer a origem e o histórico dessa instituição e 

analisar as contribuições das visitas mediadas panorâmicas conduzidas por 

seus educadores ambientais e arte-educadores, voltadas para  os  visitantes  

no tocante à sensibilização ambiental. O Instituto Inhotim abriga um museu de 

arte contemporânea e um acervo botânico de rara beleza. Neles são 

desenvolvidas ações e projetos educacionais que propiciam um espaço rico 

em ensino e aprendizagem de caráter não formal relativas ao meio ambiente. 

Seu idealizador, Bernardo de Mello Paz, transformou completamente sua 

propriedade particular. Onde antes se realizava um trabalho de mineração 

altamente poluidor, hoje é um espaço cultural de arte contemporânea em meio 

a uma natureza preservada. Demonstrou, assim, ser possível revitalizar o 

patrimônio cultural e natural de uma área que foi anteriormente degradada 

pelo homem. Foi possível constatar pelo discurso dos visitantes entrevistados 

que o trabalho dos educadores ambientais é realizado com responsabilidade e 

respeito ao próximo, destacando-se uma educação interdisciplinar. Com 

relação às visitas mediadas de educação ambiental, ficou evidente que esse 

programa propicia aos visitantes – alunos, professores e público em geral – 

vivências lúdicas e educativas que podem colaborar com o processo de ensino-

aprendizagem e assim, alcançar a tão almejada conscientização ambiental. 

 
 

Palavras-chave: Educação  Ambiental;  Visitas  Mediadas; Arte 

Contemporânea; Instituto  Inhotim;  Formação de Educadores Ambientais e 

arte-educadores.



ABSTRACT 
 
Environmental awareness is an indispensable condition in educational work 

focused on the care related to the environment and indispensable in the 

formation of citizens for an environmentally sustainable society. Starting from 

the assumption that the Inhotim Institute offers the community art and 

environmental education activities, the research aimed to: know the origin and 

history of the Inhotim Institute and analyze the contributions of the mediated 

panoramic visits conducted by environmental and art educators of the Institute, 

aimed at visitors regarding to environmental awareness. The Institute houses a 

contemporary art museum and a botanical collection of rare beauty, where 

actions as well as cultural, artistic and environmental education activities are 

developed, which offer the community at large, students and teachers a rich 

space in non-formal teaching-learning related to the environment. Its founder 

Bernardo de Mello Paz completely transformed his private property, where was 

in an intense highly polluting mining work, in a cultural space for contemporary 

art  in the  midst of unspoiled nature.  He demonstrated thus  be possible to 

revitalize the cultural and natural heritage of an area that was previously 

degraded by man. It was established by the discourse of the interviewed visitors 

that the work of the environmental educators is carried out with responsibility 

and respect for others, highlighting interdisciplinary. Regarding mediated 

environmental education visits, it was evident,  that  program  provides  to  

visitors  -  students, teachers and the general public - fun and educational 

experiences that can collaborate with the teaching-learning process, and thus 

achieve the environmental awareness. 

 

Key words: Environmental education; Mediated visits; Contemporary art; 

Inhotim Institute; Training of Environmental Educators and art educators  
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“O Senhor Deus colocou o homem no jardim do 
Éden para cuidar dele e cultivá-lo”. GÊNESIS, 2:15 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Pode haver ecossistema sem seres humanos, mais não 

há meio ambiente sem o homem. Ávila Coimbra (2002). 

 

O campo do conhecimento relacionado com as questões do meio 

ambiente tem exigido muito esforço dos profissionais das várias áreas no 

enfrentamento dos diversos problemas da sociedade contemporânea, em 

especial, aqueles que se referem à transformação do ambiente natural.  

Atualmente, inúmeros programas de educação ambiental são 

desenvolvidos em escolas, universidades, organizações não governamentais, 

empresas, parques urbanos, jardins zoológicos, museus e centros esportivos e 

de estudos de preservação da natureza, entre outros. Assim, esses programas 

têm ajudado muitas pessoas na aquisição de conhecimentos ambientais e 

colaborado com instituições governamentais na gestão do meio ambiente.  

O Instituto Inhotim é um espaço aberto para exposição de obras de arte 

contemporânea a céu aberto e desenvolvimento de ciência botânica, com 

ênfase na dimensão educativa. Por esse móvito, produz conhecimentos sobre 

temas ambientais e oferece a oportunidade de difundir conceitos quanto as 

questões ambientais diante do atual estágio de degradação do meio ambiente. 

Assim sendo, parte-se do pressuposto de que as visitas mediadas panorâmicas 

podem colaborar no sentido de estimular o desenvolvimento de atividades de 

conscientização ambiental junto ao público em geral. 

No Brasil, a educação ambiental consta da Constituição Federal de 

1988, onde o art. 225 – inciso VI determina: “promover a Educação Ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 

do meio ambiente” (BRASIL, 1988, p. 128). 

Nos anos de 1990, a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que criou a 

Política Nacional de Educação Ambiental, estabelece que a educação 

ambiental “deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
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modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal” (BRASIL, 

1999). O art.1º define:  

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 

o individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos 

e habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade [... ] (BRASIL, 1999, pg.1). 

 

 Estabelece ainda no art. 13 que: 

 

Entende-se por Educação Ambiental não formal, as ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 

questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 

qualidade do meio ambiente (BRASIL, 1999). 

 

No ano de 2012, o Ministério de Educação e Cultura – MEC por meio da 

RD nº 2, de 15 de junho de 2012, em seu art. 1º, estabeleceu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelo 

sistema de ensino e suas instituições de educação básica e de educação 

superior. Estabeleceu ainda que precisa constar nos currículos de formação 

inicial e continuada de todos os profissionais da educação, e que os 

professores em atividade deveriam receber formação complementar sobre o 

tema (BRASIL, 2012). No seu art. 2º refere-se à educação ambiental nos 

seguintes termos :  

 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é uma 

atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao 

desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a 

natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa 

atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social 

e de ética  ambiental (BRASIL, 2012). 
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Nesse entendimento, constata-se que a sensibilização ambiental faz 

parte da proposta do Instituto Inhotim, como também inclui percepções e 

sensações desenvolvidas através das obras de arte contemporânea que são 

interpostas ao paisagismo; delas o público pode compartilhar por ocasião das 

visitas guiadas panorâmicas, que são acompanhadas por arte-educadores e 

educadores ambientais com o emprego de uma metodologia interdisciplinar. 

Nesse contexto, o Instituto Inhotim oferece um espaço importante para 

desenvolver uma série de atividades e projetos educativos não formais de 

sensibilização ambiental. Tais projetos incluem visitas mediadas panorâmicas 

que propiciam experiências em temas relacionados com arte, botânica e meio 

ambiente, enquanto os visitantes caminham entre jardins e trilhas (com rica 

fauna e flora)  e obras de arte contemporânea. 

Escolher o Instituto Inhotim para fazer uma pesquisa em seu acervo foi 

uma experiência muito enriquecedora, pois, desde criança, fui fascinada por 

museus. Na minha infância, conheci-os através de noticiários, de 

documentários televisivos e por meio de imagens em materiais didáticos. Fiz a 

primeira visita no Museu do Mar, em Santos, litoral de São Paulo. Acredito que 

esse contato com ele aumentou minha curiosidade e despertou-me o apreço 

por museus ligados ao meio ambiente, sendo hoje chamados também de 

Ecomuseus. 

Por ser educadora e sócia-mantenedora de um colégio de Ensino 

Fundamental e Médio e seguidora dos pressupostos da Pedagogia Freinet há 

vinte e três anos, me interessei em conhecer os programa de educação 

ambiental, desenvolvidos no Instituto Inhotim, que abriga um complexo 

museológico de arte contemporânea, anexado a um Jardim Botânico da grande 

relevância devido aos programas culturais e educativas que desenvolve. 

As propostas de educação não formal interdisciplinar do Instituto 

Inhotim, atualmente ecoam pelo Brasil e pelo mundo devido à amplitude das 

pesquisas e estudos produzidas no local, através de seminários, congressos e 

oficinas nas áreas de arte e meio ambiente. 
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Contribuir com uma pesquisa sobre as visitas mediadas panorâmicas 

de arte e meio ambiente, oferecidas por educadores ambientais e arte-

educadores do Museu Inhotim, representou um desafio, tendo em vista a 

complexidade do Instituto Inhotim pelas suas características e objetivos. 

O Museu Inhotim, aberto ao público de todas as faixas etárias, tem por 

objetivo desenvolver a dimensão social da comunidade no espaço 

museológico, preservar e, quando necessário, revitalizar o patrimônio cultural e 

natural da região, sempre na perspectiva dos valores ambientais. 

Elizabete Priedols, em na sua dissertação, diz: 

 

É muito complexo refazer a natureza degradada; mas ao revisar a 

história dos ciclos econômicos direcionando o olhar para o 

aproveitamento irracional dos recursos naturais desde a colonização 

do país, os historiadores podem contribuir, por exemplo, para 

esclarecer aspectos históricos que permitam ao homem 

contemporâneo assumir um papel ativo diante da preservação do que 

ainda resta dos recursos naturais, propondo ações que revertam a 

relação homem-natureza em busca de uma vida mais sustentável na 

atualidade. (PRIEDOLS, 2011, p.30). 

 

O museu do Instituto Inhotim localiza-se na cidade de Brumadinho, 

região metropolitana de Belo Horizonte (Minas Gerais), sendo considerado o 

maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo, no qual há uma 

das maiores coleções de palmeiras da América Latina, e permitindo: valorizar o 

patrimônio cultural, favorecer o desenvolvimento social e alavancar discussões 

sobre a preservação ambiental e biodiversidade vegetal. 

Nesse sentido, consideramos que o programa de visita mediada 

panorâmica é muito significativo, representa um grande avanço para o museu: 

“Estudos sobre museologia citam que a visita mediada é um dos meios que 

facilita a relação entre o visitante e o conteúdo da exposição (Portal Educação, 

2014, p.42). 
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A Declaração de Quebec (1984), documento final do Seminário 

Regional da UNESCO realizado em Quebec, reafirmou a função social do 

museu e ressaltou o caráter global de suas intervenções, com a proposta de 

interdisciplinaridade. 

O referido documento diz: 

 

A metodologia de atuação da museologia extrapola as atribuições 

tradicionais da museologia, pois, busca integrar as populações em 

suas ações, por meio da interdisciplinaridade e da utilização dos 

métodos contemporâneos de comunicação e gestão (DECLARAÇÃO 

DE QUEBEC In: Portal Educação, 2014, pg.15). 

 

O Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) apresenta: 

 

O museu é o lugar em que sensações, ideias e imagens de pronto 

irradiadas por objetos e referenciais ali reunidos iluminam valores 

essenciais para o ser humano. Espaço fascinante onde se descobre e 

se aprende, nele se amplia o conhecimento e se aprofunda a 

consciência da identidade, da solidariedade e da partilha (BRASIL - 

IBRAM, 2008, acessado em 2014 <http://www.museus.gov.br/os-

museus). 

Segundo Dorner “o museu é uma instituição que “oscila entre o objeto 

e o processo” e está “em estado de permanente transformação” (PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2008, p.18). 

Com mais de quatrocentas obras, a arte e a natureza estão em 

completa harmonia, ou melhor, a arte reflete a natureza e a natureza inspira a 

arte. O Instituto Inhotim não tem fins lucrativos, sendo uma organização não 

governamental (ONG). É considerada uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) e está sendo construído desde a década de 1985 

espaço que recebeu inspirações de Roberto Burle Marx e criado pela equipe do 

paisagista Pedro Nehring César. 

http://www.museus.gov.br/os-museus
http://www.museus.gov.br/os-museus
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O museu traduz o estado de experiência dialógica e interativa que 

permite conhecer através da arte e meio ambiente, uma forma interdisciplinar 

de visitação em um ecomuseu, utilizando dessa terminologia a partir do Comitê 

Internacional de Museus da  Unesco. Para esse comitê o termo ecomuseu foi 

utilizado em 1971, e o primeiro museu ao ar livre surgiu na Europa em 1891. 

No Portal Educação consta: 

 

Em 1891 surge o primeiro museu ao ar livre, chama-se Skansen, e 

está localizado na Suécia. Foi idealizado pelo professor Arthur 

Hazelius. Ali foram reproduzidas as construções rurais e as formas de 

produção, expondo o modo de vida das populações. Na Exposição 

Internacional de Paris de 1878 foi apresentada uma proposta 

museográfica interessante chamada “quadros vivos”; era a 

encenação do cotidiano da vida rural sueca. A proposta dos museus 

ao ar livre é reunir a pesquisa científica, a contextualização histórica e 

cultural e os elementos estéticos e paisagísticos de determinado 

território (PORTAL EDUCAÇÃO, 2014, p.20). 

 

Sem dúvida, acreditamos que o Museu do Instituto Inhotim é um o local 

ideal para observar e valorizar a qualidade de vida ambiental, por meio das 

atividades oferecidas aos visitantes que por lá fixam seus olhares de 

curiosidade, fator inerente a qualquer pessoa que visita um museu. 

Uma das diferenças existentes entre o modelo de ecomuseu e o museu 

tradicional, segundo Rivière, está no espaço físico: “O museu tradicional está 

em um edifício geralmente constituído a partir de coleções. O ecomuseu está 

em um território, preservando elementos do patrimônio cultural e natural” 

(PORTAL EDUCAÇÃO, 2014, p.16). 

Em 14 de janeiro de 2009, o Governo Federal editou a Lei n° 11.904 

que institui o Estatuto dos Museus. No que tange à função educativa, atingindo 

a comunidade, reza o seguinte: 

Art. 2o  São princípios fundamentais dos museus: 

I –    a valorização da dignidade humana; 
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II –   a promoção da cidadania; 

III –  o cumprimento da função social; 

IV –  a valorização e preservação do patrimônio cultural e       
ambiental; 

V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à 
diversidade cultural; 

VI –  o intercâmbio institucional.(BRASIL, 2009). 

 

Com esse entendimento, Instituto Inhotim exerce sua função social e 

contribui para valorizar o patrimônio cultural e ambiental, onde o público pode 

ter acesso à aquisição de conhecimentos sobre arte, ecologia e as relações do 

ser humano com o meio ambiente. Dessa maneira se concretizam os 

pressupostos da educação não formal estabelecidos na Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996: 

 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais           

(BRASIL, MEC, 1996). 

 

O Instituto Inhotim é um exemplo de que é possível propiciar 

oportunidade para desenvolver ações ou programas de educação ambiental. É 

melhor ainda pela sua infra-estrutura presente no Jardim Botânico, o que 

permite que a comunidade possa refletir sobre as questões ambientais em um 

espaço natural. E, principalmente, a partir da reflexão, descobrir a importância 

da sua preservação. 

Nesse contexto, Santos (2000), ao destacar os estragos provocados 

pelo homem, enfatiza a importância de não mais deixar repetir o que aconteceu 

no passado: 

 

Muito cedo percebeu-se a importância da conservação como a forma 

mais adequada para os homens continuarem existindo (em memória). 

Muito cedo também percebeu-se que a destruição dos objetos pelas 
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guerras e pela desvalorização dos ecossistemas é capaz de eliminar 

e apagar a memória da humanidade (SANTOS, 2000, p.17). 

 

Diante desses pressupostos de conservação, a educação ambiental 

permite que, desenvolvida de forma sistemática e organizada, os diversos 

agentes de socialização: - escola, centros culturais, museus, entre outros - 

podem colaborar para a sensibilização ambiental. 

 

Na referida lei, percebe-se um ganho expressivo em nível cultural, 

ambiental e patrimonial, garantindo, assim, um espaço rico em termos de 

aquisição de conhecimentos. 

Destinado à conservação, exposição e produção de trabalhos da arte 

contemporânea, Inhotim também desenvolve ações educativas e sociais. Para 

tanto, seu espaço é adaptado ou recriado para expor obras artísticas em 

galerias ou na área externa do Jardim Botânico que envolve todo o museu; e 

pode possibilitar dessa forma um processo de educação ambiental 

permanente. 

Na Declaração de Caracas (1993) consta: 

 

O papel do museu no processo de educação permanente: seus 

recursos são apontados como instrumentos importantes para o 

desenvolvimento individual e social. Deve-se por isso, ser capaz de 

promover a formação crítica e cognitiva dos indivíduos contribuindo 

para a melhoria das condições de vida (PORTAL EDUCAÇÃO, 2014, 

p.14). 

 

Tendo em vista que o instituto Inhotim pode exercer um papel social no 

tocante à valorização do meio ambiente natural, é importante conhecer como 

seus projetos influenciam o comportamento dos visitantes e dos educadores 

que lá atuam; assim, pode então servir-se da arte e da natureza como recursos 

a serem usados na sensibilização ambiental. 
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Com razão Philippi e Pelicioni acentuam: 

 

O mundo precisa urgentemente reencontrar a harmonia entre a 

natureza e a humanidade. Nesses aspectos, a parte artística tem um 

papel importante ao sensibilizar as pessoas da importância do 

respeito e da preservação, ou então da recuperação do que já foi 

destruído (PHILIPPI; PELICIONI, 2005, p. 490). 

 

Por sua vez, a Agenda 21, documento final Conferência da Nações 

Unidades sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), cita a importância 

das organizações não governamentais no tocante ao meio ambiente: 

 

Estimular e possibilitar a parceria e o diálogo entre organizações não-

governamentais e autoridades locais em atividades orientadas para o 

desenvolvimento sustentável (AGENDA 21, 1995, p.379). 

 

O Núcleo de Educação (NEA) faz parte da Diretoria do Jardim Botânico 

e Meio Ambiente do Instituto, desenvolve ações e programas voltados para a 

sensibilização ambiental, e realiza intervenções em várias escolas da cidade de 

Brumadinho e várias atividades de Educação Ambiental no espaço do Instituto 

Inhotim. 

Esta dissertação está estruturada em dois capítulos. O primeiro trata da 

origem e do histórico do Instituto Inhotim, sua formação e de como se trabalha 

atualmente com as obras expostas destacando sua interface da arte com meio 

ambiente sob o olhar da sensibilização ambiental. O segundo capítulo 

apresenta os resultados das entrevistas e dos questionários que foram 

aplicados aos visitantes; arte-educadores e educadores ambientais do Instituto, 

bem como os discursos obtidos a partir do acompanhamento a uma visita 

mediada panorâmica. 
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A conscientização ambiental é condição indispensável num trabalho 

educativo voltado para os cuidados em relação ao meio ambiente. Com esse 

propósito, as atividades culturais de cunho ambiental do Instituto Inhotim são o 

meio pelo qual se pretende identificar e compreender as percepções e 

sensações dos visitantes e educadores que participam das visitas mediadas 

panorâmicas do ambiente natural, uma vez que favorecem e propiciam olhares 

da interface da arte e do meio ambiente. É, a um só tempo, uma atividade 

cultural e de lazer oferecida pelo Instituto no sentido de promover a almejada 

conscientização ambiental mediante a valorização da arte. 

Assim, faz-se necessário perguntar: 

-    Qual é a origem do museu do Instituto Inhotim e sua trajetória? 

- Inhotim contribui para a conscientização ambiental de seus 

educadores ambientais e arte-educadores, público e visitantes? 

- De que maneira o programa de visitas mediadas panorâmicas 

proporciona ao público, aos educadores ambientais e arte-

educadores conhecimentos ambientais? 

- Qual é a compreensão dos arte-educadores e educadores ambientais 

que participam das visitas mediadas panorâmicas sobre as 

concepções de educação ambiental? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivos gerais 

 

O presente estudo analisou a contribuição das visitas mediadas 

panorâmicas conduzidas por arte-educadores e educadores ambientais do 

Instituto Inhotim, voltados para os visitantes no tocante à sensibilização 
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ambiental, envolvendo a aproximação dos visitantes e os educadores com as 

obras de arte e com a natureza, com ênfase nos aspectos da 

interdisciplinaridade vinculados ao processo educativo. 

 

Objetivos específicos  

 

- Conhecer a história do Instituto Inhotim, com o discurso de seu 

idealizador para construir a historicidade dessa Instituição não 

governamental e divulgar algumas instalações de exposição de 

obras de arte e o acervo botânico. 

- Investigar as percepções de visitantes, arte-educadores e 

educadores ambientais que participaram das visitas mediadas 

panorâmicas no Instituto quanto aos conceitos e entendimentos 

relacionados com as questões ambientais. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa teve um caráter qualitativo, do tipo exploratório-descritivo e 

documental. Foi iniciado por buscas virtuais, por revisão de livros e catálogos e 

pesquisa de campo. Incluiu visitas com a aplicação de questionários e 

entrevista levando em conta a necessidade da aproximação com o objeto de 

estudo. 

No dizer de Kauark (2010), uma pesquisa qualitativa tem por objetivo 

propiciar uma maior proximidade com o problema a ser analisado, não só 

tornando-o explícito, como também considerando que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o indivíduo; isto é, que há um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade da pessoa, vínculo esse que não pode ser 

traduzido apenas em números. Assim, processo e seu significado são os focos 

principais da abordagem. 

Foram realizadas entrevistas com a equipe de educadores ambientais 

e arte-educadores do Instituto Inhotim, bem como com os visitantes de um 

grupo de visita mediada panorâmica. Tal procedimento foi feito sob orientação 

e aprovação do Comitê de Ética do Instituto Inhotim no ano de 2015. 

A pesquisa pautou-se também pela análise documental e registro de 

alguns projetos educativos do Instituto no âmbito da conscientização ambiental; 

concomitantemente para obter um contato direto através da visitação do 

Instituto Inhotim, explorando a visita panorâmica. Atualmente, a visita é 

realizada duas vezes ao dia: uma no período da manhã, e outra,no período da 

tarde, com um limite de até vinte e cinco pessoas, orientadas para a observar o 

Jardim Botânico e o Museu de Arte Contemporânea. 

Cumpre destacar que, como dizem Lakatos e Marconi (2007), o 

questionário é um instrumento da coleta de dados que atinge um número 

significativo de indivíduos, e que, portanto, lhe confere credibilidade. Por ele se 

obtêm respostas precisas, sem a interferência do pesquisador com a garantia 

do anonimato dos participantes que propicia maior autenticidade. 
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Para aplicar os questionários e fazer as entrevistas, realizou-se o 

agendamento por telefone e e-mail. 

Com relação à pesquisa de campo, a opinião de Rodrigues:  

 

Pesquisa de campo: é a observação dos fatos tal como ocorrem. Não 

permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as 

relações estabelecidas. A Pesquisa Exploratória proporciona maior 

familiaridade com o problema, levantamento bibliográfico ou 

entrevistas e pesquisa bibliográfica ou estudo de caso (RODRIGUES, 

2007, p. 6-7). 

 

Após a aplicação e a devolução dos questionários, foram feitas a 

tabulação e análise das respostas, as quais serviram para classificar as 

categorias, valendo-se dos pressupostos de Bardin (1977, p.56) que diz “que 

ao tratar as informações colhidas nos depoimentos é codificá-los, transformar o 

recorte para atingir a representação do conteúdo”. 

Esse conteúdo, também chamado de unidade de registro foi 

significativo. Nele o tema ou a palavra foram utilizados para a elaboração das 

categorias. 

No campo da museologia, como fundamentação teórica para a 

pesquisa,serviram de bases alguns autores que estudaram a importância dos 

museus na aquisição de conhecimentos, tais como Miriam Celeste Martins e 

Gisa Picosque (2012), Ana Mae Barbosa (2006) e Fausto Henrique dos Santos 

(2000). 

Como parte da pesquisa foram consultados documentos oficiais e 

legislação que embasam o trabalho com a educação ambiental no Brasil. 

Conduziram a fundamentação teórica: O Documento Rio +20, a Agenda 21, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, e a Década das 

Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2005-2014 e 

vários autores relacionados à área ambiental. 
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Na área ambiental foram utilizados Agambem (2009) para os aportes 

contemporâneos, e Machado (2008), para um diálogo sobre os desafios e 

avanços da educação ambiental; Philippi Jr. e Pellicioni (2005), Fritjof Capra 

(2006) e Reinaldo Dias (2012) no trato da sustentabilidade, e várias outras. 
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INHOTIM 

3 CAPÍTULO 1: INSTITUTO INHOTIM 

 

3.1  UM BREVE HISTÓRICO DO INSTITUTO INHOTIM 

 

O Instituto e a Fundação Cultural do Instituto Inhotim, composto pelo 

Museu de Arte Contemporânea e pelo Jardim Botânico está localizado, na 

cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte.  

Com área de Mata Atlântica e pontos de cerrado nos topos das serras, 

sua altitude varia entre 700 e 1.300 metros em relação ao nível do mar. Possui 

uma área de 786,06 hectares, sendo que 440,16 hectares são de preservação 

ambiental, englobando 145,37 hectares de uma Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN). 

O nome do bairro Inhotim vem do antropônimo Timot um administrador 

inglês, o Senhor Timot. Quando o local era uma mineradora, seus funcionários 

o chamavam de “Senhor Tim” ou “Inhô Tim”. Assim nasceu o nome do bairro 

da cidade de Brumadinho (Minas Gerais), onde se localiza o Instituto Inhotim. 

A escolha do nome da Instituição reflete a preocupação e consideração 

para com a localidade e sua história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa da cidade de Brumadinho, com destaque para Inhotim. 

Fonte: www.brumadinho.gov.br  

http://www.brumadinho.gov.br/


32 
 

 
 

 

O nome Brumadinho se origina das brumas que encobrem parte do dia 

da cidade, devido ao seu relevo montanhoso. No período da manhã, as brumas 

são vistas pelas cidades vizinhas, mesmo que a região esteja ensolarada; 

porém, a névoa se dissipa ao longo do dia, tornando um clima agradável para a 

grande caminhada que Inhotim reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Portal da cidade de Brumadinho. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 

 

 

Alguns dados históricos: 

 

Com uma população de 35 mil habitantes, a cidade tem uma área de 

634,4 km² e está situado no final do Maciço do Espinhaço e início do 

Tabuleiro do Oeste. Começou a ser colonizado quando os 

“insubmissos” da Guerra dos Emboabas se dirigiram para lá, fugindo 

da repressão, a fim de garimpar ouro, livres dos elevados tributos da 

Coroa (INSTITUTO INHOTIM, 2013). 

 



33 
 

 
 

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 singular, 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 

mobilizados para o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para 

públicos de faixa etárias distintas. 

Alguns dados institucionais: 

 

O Inhotim, uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de interesse 

Público), tem construído ainda diversas áreas de interlocução com a 

comunidade de seu entorno. Com atuação multidisciplinar, o Inhotim 

se consolida, a cada dia, como um agente propulsor de 

desenvolvimento humano sustentável (INSTITUTO INHOTIM, 2014). 

 

Aberto ao público desde 2006, Inhotim oferece também projetos de 

Educação Ambiental, Paisagismo e Arte para a comunidade e as crianças que 

estudam na rede pública e participam do projeto escola integrada em Inhotim: 

 

Reconhecido nacional e internacionalmente, Inhotim é um ponto de 

partida  para o desenvolvimento de diversos projetos e ações de 

caráter inclusivo, cultural e sócio educativo. Este acervo, composto 

por cerca de 4 mil espécies e variedades em cultivo é disposto 

paisagisticamente em uma área de visitação de 110 hectares. 

 

O Programa Educação Ambiental do Inhotim (PREA) pretende 

incentivar a criatividade, diversidade, a formação crítica do sujeito e 

sua interação com o ambiente em que está inserido, evidenciando 

que ele é parte integrante e determinante do espaço. (INSTITUTO 

INHOTIM, 2014). 

 

 O Instituto Inhotim é exemplo não só em projetos culturais como também 

em programas de inclusão social, envolvendo escolas públicas e comunidades 

carentes com artes plásticas, música e paisagismo. 
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3.2 QUANDO TUDO COMEÇOU  

 

Em meados do ano de 1980, Bernardo de Mello Paz idealizou o 

Instituto Inhotim. Filho de engenheiro com uma artista e ativista política, o 

intuito era divulgar seu acervo de obras de arte aos amigos, bem como aos 

admiradores de arte. Paz (1947) conheceu Tunga como ficou conhecido o 

artista plástico pernambucano Antônio José de Barros de Carvalho e Mello 

Mourão (1952), artista contemporâneo da área da escultura. Ambos, também 

sob influência de seu amigo Roberto Burle Marx, delinearam um local que 

apresentasse ao público a beleza dos jardins construídos por Pedro César 

Nerhing e as instalações a céu aberto para os artistas convidados deixarem 

seu trabalho para exposição pública. 

Inhotim é conhecido internacionalmente, existindo vários  

documentários que divulgam os ideais de Inhotim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Primeira casa da fazenda onde Inhotim se estruturou. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 
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Figura 4 - Igreja do Vilarejo Inhotim, onde se encontra o Jardim Botânico do Instituto. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 

 

Atualmente, a igreja do Vilarejo de Brumadinho é um local direcionado 

a cursos e palestras. O local está preservado em sua estrutura arquitetônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Entrada do Museu Inhotim 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 



36 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Figura 6 - Bernardo de Mello Paz – idealizador de Inhotim. 

Fonte: www.inhotim.org.br 

 

Bernardo de Mello Paz em uma entrevista realizada no Programa de 

Frente com Gabi (jornalista Maria Gabriela Baston de Toledo) em 2011, cita 

que o museu é para todos: 

 

Arte contemporânea que aprendi através do Tunga é pura 

inteligência, pois prevê: perspectiva em queimadas, religião, 

humanas, desmatamento... Então comecei a pensar em construir 

pavilhões para colocar as obras e isso não podia ser meu, deveria ser 

público, a parte mais importante é a vida, o ser humano”. O fato é que 

temos que olhar as coisas em outro prisma, acredito que estamos 

vinte e quatro horas em qualquer lugar, e com Inhotim, derrubei o 

muro: coloquei crianças simples e pessoas simples no Projeto Inhotim 

para todos, eu fiz  Inhotim para todos (PAZ, in: Programa de frente 

com Gabi, na Rede SBT de Televisão, 2011). 
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Figura 7 - Casa onde está exposta a obra Continente/Nuvem, 2008. 

Artista: Rivane Neuenschwander. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 

 

A obra de Rivane Neuenschwander está instalada numa pequena casa 

de fazenda de 1874. É a mais antiga construção da propriedade rural que deu 

origem ao Instituto Inhotim. Continente/Nuvem (2008) é uma obra cinética que 

ocupa totalmente o teto da casa. A obra consiste em pequenas bolas de isopor 

que se movem aleatoriamente sobre um forro transparente, ativadas por 

circuladores de ar. Esse estímulo cria formas abstratas monocromáticas que 

aludem ao mesmo tempo a mapas e ao movimento das nuvens no céu.  
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Figuras 8 - Obra Continente/Nuvem, 2008 – parte interna.  

Artista: Rivane Neuenschwander     

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015.      

       

 

No interior da casa onde é exposta a obra de Rivani Neunschwander, 

durante as visitas mediadas, são levantadas questões sobre mudanças 

climáticas e o problema da diminuição das chuvas nos estados de São Paulo e 

Minas Gerais, destacando-se a importância da Floresta Amazônica no controle 

da temperatura e equilíbrio hídrico.  

Ao sair da casa, há um momento para cada visitante refletir sobre o que 

viu no seu quintal, observando as árvores frutíferas como, por exemplo, 

jabuticabeiras, goiabeiras.  

Entre outros assuntos, os educadores costumam citar também o 

aconchego da cozinha que a cultura mineira preserva até os dias de hoje, onde 

os visitantes eram recebidos com café, chá e outras bebidas.  

Os visitantes podem dialogar sobre essa tradição que mostra as 

interações dos vizinhos nas décadas passadas remetendo à importância do 

acervo do patrimônio material e cultural que Inhotim oferece através dos 

objetos em exposição.  
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Bernardo Paz percebeu que, desde 1985, o museu tomaria um rumo 

diferente de museus como conhecemos. Aliara a bela paisagem dentro de um 

Jardim Botânico onde são expostos trabalhos de arte, nas diversas 

expressões: escultura, pintura e instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Bernardo de Mello Paz. 

Fonte: www.Inhotim.org.br 

 

 

A gestão ambiental propicia em Inhotim busca alternativas para 

minimizar os impactos ambientais gerados pelas atividades do parque e, dessa 

forma ser reconhecido como uma referência internacional em sustentabilidade. 

 

Espaço que recria um ambiente da mata atlântica, com áreas de 

sombra, temperatura amena e umidade elevada. Um convite à 

contemplação de espécies nativas desse tipo de bioma e de algumas 

ameaçadas de extinção (INSTITUTO INHOTIM, 2014). 

 

http://www.inhotim.org.br/
http://www.inhotim.org.br/
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Bernardo Paz realiza palestra pelo mundo, levando os preceitos de um 

museu a céu aberto com a mensagem de que a arte contemporânea tem como 

objetivo dialogar com a sociedade sobre a função do museu. 

O Instituto Inhotim abre suas portas para vários projetos relacionados 

com ensino, com patrimônio cultural e com interação com a comunidade, e 

dirige momentos de trabalhos sociais. 

A reserva ambiental de Inhotim tem por objetivo o diálogo de um polo 

de pesquisa de botânica e biodiversidade com o espaço do museu de arte 

contemporânea. É considerado como já citado um dos mais importantes 

Jardins Botânicos do Brasil tendo a biodiversidade vegetal como elemento 

central que envolve a comunidade com a exuberância das coleções de 

palmeiras e sua extensa área verde, e grande diversidade de pássaros e 

borboletas. Assim, o Museu Inhotim estabelece uma interação entre passado, 

presente e futuro.  

Presença da comunidade: 

 

Desde 2007, o núcleo de Arte e Educação desenvolve programas e 

projetos em parceira com a Prefeitura de Belo Horizonte, bem como 

por meio do Fundo Estadual de Cultura, Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura e Lei Rouanet. Oferece ainda pacotes de serviços tanto 

pagos quanto gratuitos de visita orientada para interessados em geral 

e comunidade escolar (INSTITUTO INHOTIM, 2013). 

  

As obras a céu aberto são a referência de contemporaneidade do 

museu, que conta com artistas brasileiros e estrangeiros para dialogar com a 

beleza do espaço natural. 
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3.3 INHOTIM ENTRE A ARTE E O MEIO AMBIENTE  

  

 O Instituto Inhotim, conforme já citado em páginas anteriores está 

estruturado em dois ambientes interpostos: Museu de Arte Contemporânea e 

Jardim Botânico, conhecido e premiado em níveis nacional e 

internacionalmente pelos seus projetos de preservação de patrimônio cultural e 

natural. 

A palavra museu deriva do grego mouseion, que quer dizer: templo das 

Musas, com uma conotação de coleção que nos remete à época do Egito 

Antigo. Assim esclarece Noqueira: 

O primeiro grande mouseion de que se tem notícia data do século II 

antes de Cristo e existiu na Alexandria, no Egito. Nele buscava-se 

reunir todo o conhecimento humano em diversas áreas do 

conhecimento, como filosofia, medicina, história, astronomia, 

mitologia, etc (NOGUEIRA, 2008, p.29). 

  

Atualmente enfatiza-se a função do museu como uma instituição de 

cunho social, portanto não elitista; desse modo, então, desmitifica a 

exclusividade do seu acesso que antes era atribuído à elite e não estava 

associado à educação de todos. Barbosa (2010, p.98) assinala que “poucas 

são as instituições, como museus e centros culturais, que têm a coragem de 

designar seus departamentos voltados para o ensino”. Pode-se dizer que 

Inhotim tem esse potencial educativo, quebrando, portanto, paradigmas de 

conceitos arraigados e falsos sobre museologia. 

Como diz o Conselho Internacional dos Museus (ICOM): 

 

Museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, 

conserva, pesquisa, comunica e expõe testemunhos materiais do 

homem e de seus meios, para fins de estudo, educação e lazer 

(ICOM in: Portal Educação, 2014, p. 25). 
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Figura 10 - Narcissus Garden. Yayoi Kusama Nagano, 2009. 

Fonte: www.inhotim.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Bernardo de Mello Paz em Encontro de Premiação da Brazil 

Foundation,  2011. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=TgYLyTZPcXs 

 

De 2002 a 2005, o Instituto Inhotim destinou-se à conservação, 

exposição e produção de trabalhos contemporâneos de arte e desenvolve 

ações educativas e sociais. 

http://www.inhotim.org.br/
http://www.inhotim.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=TgYLyTZPcXs
https://www.youtube.com/watch?v=TgYLyTZPcXs
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Figura 12 - Desvio para o Vermelho: Impregnação, Entorno, Desvio,1967-1984 

Obra de Cildo Meirelles 

Fonte: http://inhotim.org.br/inhotim/arte-contemporanea/obras/galeria-cildo-meirele 

 

A obra de Cildo Meirelles – Desvio para o Vermelho: Impregnação, 

Entorno e Desvio é composta por diversos materiais utilizando de técnica mista 

(tinta, madeira, objetos, metais, entre outros), utilizando apenas a cor vermelha. 

Quando solicitado, algumas obras podem ser transportadas para outros 

locais. Em 2005 o Itaú Cultural recebeu algumas delas. Como exemplo, cita-se 

o Objeto para o mundo Coleção Inhotim de 2 de abril a 31 de maio de 2015. 

Em 2006 e 2007 iniciam-se as visitas pré-agendadas das escolas da 

região e de grupos específicos. São atividades desenvolvidas pelo setor 

educativo de Inhotim em parceria com as escolas agendadas, sendo os temas 

voltados para a preservação do meio ambiente. 
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Figura 13 – Alunos de Escola em visita ambiental.  

Fonte: Acervo de Inhotim. 

http://www.inhotim.org.br/inhotim/desenvolvimento-humano/escolas/#espaco-ciencia 

 

No ano de 2007, foi criada a Diretoria de Inclusão e Cidadania, voltada 

principalmente para o desenvolvimento social da região. 

O Instituto Inhotim mobiliza a música como um dos principais 

instrumentos de manifestação cultural, individual e coletiva, capaz de gerar 

desenvolvimento humano, social e produtivo na região do Vale do Paraopeba, 

incluindo Brumadinho, Mário Campos e Bonfim. O Coro Infanto-Juvenil Inhotim 

é formado por crianças e jovens entre 7 e 24 anos de idade (INHOTIM, 2014). 
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Figura 14 - Coral dos alunos da Escola Municipal de Brumadinho. 

Fonte:http://www.inhotim.org.br/inhotim/desenvolvimento-

humano/comunidade/#coros-inhotim 
 

Em 2008, Inhotim foi reconhecido como uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo Governo de Minas Gerais. 

Em 2009, o Governo Federal também reconhece o Inhotim como uma OSCIP. 

Inhotim é considerado Patrimônio Cultural.  

Abaixo a obra intitulada de Rodoviária de Brumadinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Obra: Rodoviária de Brumadinho. 

 Artistas: John Ahearn e Rigoberto Torres. 

Fonte: INSTITUTO INHOTIM, 2014. 
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Os murais de autorelevo da obra Rodoviária de Brumadinho (2005) 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 do artista e de seu parceiro frequente, 

Rigoberto Torres, em uma comunidade. Objetivo: conhecer as pessoas, seu 

caráter, valores e vitalidade, para, então retratá-las com sensibilidade – os 

trabalhadores que constituem a espinha dorsal de uma sociedade e que, 

raramente, são objeto de representação, ou que, quando o são, vez ou outra 

opinam sobre a maneira como são retratados. 

No caso dos dois murais em exibição, Ahearn e Torres escolheram 

seus modelos entre a população de Brumadinho, sendo que muitos deles 

trabalham no Centro de Arte Contemporânea. O mural Rodoviária de 

Brumadinho (2005) representa a estação rodoviária da cidade e as pessoas 

que passam por ela, um lugar que é não apenas um terminal de transporte mas 

também centro de vida social, pois nele se apresentam grupos de danças 

populares, tendo sido criado um programa chamado “Amigo do Inhotim”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Lançamento do programa “Amigos do Inhotim”, 2011.  

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 
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Esse programa conta com as contribuições financeiras de pessoa 

jurídica ou física com as quais obtêm uma carteirinha de sócio a qual lhes 

permite visitar o museu pelo período que o associado quiser, período vinculado 

a partir da quantia anual que puder contribuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Fachada do escritório da parte administrativa, primeira casa adquirida 

por Mello Paz que fazia parte da antiga fazenda mineradora. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2014. 

 

Em 2010 recebeu o título de Jardim Botânico pela Comissão Nacional 

de Jardins Botânicos (CNJB). Foi o prosseguimento do processo de Inhotim 

tornou-se Jardim Botânico no espaço de 145,37 hectares de uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. Nesse processo se delineou também um 

museu fora dos moldes modernos onde galerias são apresentadas sem a 

participação e interação direta do visitante. Nesse Jardim Botânico as “galerias” 

são um espaço natural de Arte e Educação Ambiental.  

Desde 2010, Inhotim contribuiu com projetos educativos para escolas, 

visitantes e, de igual modo, para pesquisadores. Em 2014 realizou o II 

Seminário de Arte e Educação.  
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No ano de 2012 foi inaugurada a Galeria Psicoativa Tunga, com uma 

retrospectiva de trinta anos da carreira do artista Tunga, o primeiro que 

influenciou o empresário Bernardo Paz a investir em arte contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Galeria Psicoativa. Artista: Tunga.Lezart, 1989, cobre, aço e ímã. 

Fonte: Instituto Inhotim. 

 

Em 2013 iniciaram-se, as visitas das escolas de período integral de 

Belo Horizonte, como um processo educativo “Escola Integrada”, com proposta 

de atividades voltadas à formação de educadores e alunos, visando fomentar 

mudanças de atitudes em favor da preservação ambiental.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Escola Integrada – Alunos brincando por ocasião de visita a Inhotim 

Fonte: Instituto Inhotim.  
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Figura 20 - Escola Integrada – Alunos visitando a obra. 

Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/desenvolvimento-humano/escolas/#escola-

integrada 

 

Crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos de idade, cursando o ensino 

fundamental, participam do programa Escola Integrada, uma parceria do 

Instituto Inhotim com a Prefeitura de Belo Horizonte. Professores, agentes 

comunitários e oficineiros também integram as atividades multidisciplinares que 

acontecem às terças e quartas-feiras nos jardins e galerias do Inhotim. Antes 

da visita, a equipe de educadores do Inhotim visita as escolas e desenvolve 

capacitação especialmente elaborada para os professores e oficineiros. 

Conjuntamente, são discutidos possíveis desdobramentos que podem 

potencializar os assuntos, temas e questões levantados durante as visitas 

(INSTITUTO INHOTIM, 2014). 

 

O Espaço Ciência utiliza diferentes ferramentas educativas, como lupa, 

microscópio, maquetes, modelos didáticos para o ensino de botânica, 

divulgação da ciência e da informação ambiental. A interativa é uma aliada no 

processo de construção do conhecimento para visitantes de diversas idades. 
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Figura 21 - Espaço Ciência: Criança em atividade de arte 

Fonte: http://www.inhotim.org.br/inhotim/desenvolvimento-humano/escolas/#espaco-

ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Vegetation Room Inhotim, 2010 – 2012. Artista: Cristina Iglesias 

Material: aço inox, bronze, resina de poliéster e fibra de vidro  

Fonte: Instituto Inhotim. 

 

A obra Vegetation Room Inhotim (Quarto  de  Vegetação  Inhotim, 2010-

2012, de Cristina Iglesias) foi  concebido especificamente para uma clareira da 

mata de Inhotim.  A obra consiste em uma estrutura espelhada, imersa na 

natureza, cuja topografia do interior se articula de acordo com um trajeto pré-
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determinado, promovendo encontros sensoriais.  A presença física da água e 

da luz e os baixos relevos vegetais que se repetem entram em diálogo com a 

natureza do entorno, podendo  ser  percebidos como vestígios  reais de  

vegetação, memória ou fantasia (INSTITUTO INHOTIM, 2014). 

 

No momento da visita panorâmica, - que abrange a área artística e a 

área do ambiente natural -, os visitantes são orientados para uma análise das 

obras contemporâneas e debatem sobre o cuidado e a preservação dos 

recursos naturais. No espaço do Jardim Botânico existe um local destinado a 

realização de ensaios e trabalhos científicos da área ambiental, e outros 

direcionados para que o artista construa sua obra. Nesse cenário, Inhotim 

inspira um diálogo com a paisagem, fator fundamental para desenvolver uma 

atividade de sensibilização ambiental. É o que preconiza o Portal Educação: 

 

As ações preservacionistas são estratégicas na exploração do 

patrimônio cultural, como fator de desenvolvimento individual e social. 

Nesse sentido, as situações de aprendizagem são criadas para que a 

comunidade possa refletir e atuar sobre sua realidade, identificando 

seus problemas e buscando soluções para melhorar suas condições 

de vida (PORTAL EDUCAÇÃO, 2014). 

 

Durante a visita mediada panorâmica de arte realizada no mês de 

março de 2014, destacou-se a obra ambiental: Construindo Espaços. 

Trata-se de uma proposta de discussão sobre os impactos e relações 

nascidas desde esse tipo de composição espacial, desenvolvida a partir dos 

trabalhos artísticos de Cristina Iglesias e Waltercio Caldas. Nesse mesmo mês, 

ocorreu uma visita ambiental em comemoração ao Dia Internacional da Água – 

22 de março, sendo que os visitantes fizeram uma caminhada entre os lagos os 

e jardins do Instituto Inhotim. 

Os setores de visitação atualmente estão apresentados de forma a 

transmitir conhecimentos ambientais e artísticos. Enquanto o visitante caminha 

entre os jardins e lagos, ele se depara com uma e outra obra a céu aberto.  
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Tendo em vista a Semana dos Museus, o Ciclo de Palestras aberta ao 

público no dia 17 de maio de 2014 foi relativo ao Festival de Palmeiras, quando 

foram discutidos aspectos significativos da importância das palmeiras e 

conservação da biodiversidade. 

Em 2015, o Instituto se estruturou para as pesquisas de Botânica e 

visitação do público a locais com diversidade de plantas.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Obra: Vandário -  diversas espécies de orquídeas. 

Autor: Equipe de profissionais de  Botânica do Instituto Inhotim 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 

 

O Instituto abriga plantas exóticas e de rara beleza como a flor-cadáver, 

uma espécie nativa da Ásia, conhecida como a maior flor do mundo. 

Fica exposta à visitação pública no “Viveiro Educador”, um local onde 

são realizados cursos e diversas atividades do Projeto “Escola 

Integrada”, que faz parte do programa educacional das escolas de 

período integral da cidade de Brumadinho e Belo Horizonte. São 

atendidas cerca de seiscentas crianças por semana. 
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Figura 24 – Flor-cadáver na estufa de plantas tropicais em Inhotim do Viveiro Educador 

Fonte: http://migre.me/pccYu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Bosque da Juçara – Jardim Botânico. 

Fonte: www.inhotim.org.br 

 

É oportuno destacar que o estacionamento de Inhotim, disponível para 

os visitantes, é amplo e muito bem mantido, facilitando o acesso das visitas. 

 

http://migre.me/pccYu
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Figura 26: Estacionamento de Inhotim.    

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Término da Visita Mediada.  
Fonte: Foto de Orlando Brasil Jungers, 2015.  

 
 
 

Ao término das visitas mediadas panorâmicas, as pessoas podem 

registrar a sua visita ao Instituto Inhotim. 

 



55 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Abertura do Seminário sobre botânica. 

Fonte: Maria Luiza Carlette Jungers, 2015.  
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4 - CAPÍTULO 2: Visitas Mediadas Panorâmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Entrada principal de Inhotim em direção ao Jardim Botânico.  

e Museu de Arte Contemporânea. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2014.  

 

A segunda parte da pesquisa pautou-se pela coleta de informações a 

partir dos questionários destinados aos visitantes e educadores na ocasião da 

nossa participação em visitas mediadas panorâmicas durante a Semana da 

Água realizada em 2015.  

A pesquisa de campo realizada pode incentivar reflexões sobre o 

objeto pesquisado e colaborar com a aproximação entre o sujeito pesquisado e 

pesquisador pela interação entre os visitantes e educadores. 

A esse respeito, as palavras de Lopes: 

 
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. Enfim, é terreno fértil para 

uma gama de atividades que extrapolam a mera apreciação de seus 

acervos e envolvem, ao lado da fruição, pesquisa e reflexão sobre 
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variados temas, incluindo-se a paisagem urbana e os problemas que 

a afetam (LOPES, 2012 p. 60). 

 

Dentro do rol de diversas atividades educativas, desenvolvidas durante 

as visitas mediadas panorâmicas, o visitante toma conhecimento sobre a 

história do local e tem a oportunidade de conhecer temas de importância na 

atualidade, tais como: escassez hídrica, tema relacionado com a educação 

ambiental e pode aproveitar o tempo para conhecer o espaço natural e as 

obras de arte contemporânea inseridas no meio ambiente. 

Pode-se citar, e não custa repetir, que a sensibilização ambiental faz 

parte da proposta do Instituto Inhotim, que também inclui percepções e 

sensações desenvolvidas através das obras de arte contemporânea interpostas 

no paisagismo. Nesse cenário, o público pode compartilhar por ocasião das 

visitas guiadas panorâmicas, que são acompanhadas por arte-educadores e 

educadores ambientais. Para tanto, esses educadores se servem de uma 

metodologia interdisciplinar, onde todos participam e contribuem com seus 

conhecimentos. 

 

 4.1 CAMINHANDO PARA INHOTIM 

 

Do centro de Brumadinho até o Instituto Inhotim percorre-se um trajeto 

de quatro quilômetros, trajeto que permite avistar uma parte do  Rio 

Paraopeba,  o qual atravessa  a cidade e enseja traz uma reflexão acerca da 

importância da preservação ambiental. Um rio de grande importância para a 

região, pois percorre quinhentos e dez quilômetros e banha o Estado de Minas 

Gerais, passando por trinta e cinco municípios. O nome de origem tupi remete 

ao conceito de “rio largo”. É um dos principais afluentes do Rio São Francisco. 

Ao adentrar o Instituto para a visita mediada panorâmica, o visitante é 

recebido pela “mãe natureza” de uma forma grandiosa. A foto destaca o ninho 

de passarinhos, que mostra como o local convive com a manutenção da vida 

vegetal e animal.   
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Figura 30 - Foto Ninho próximo ao totem de entrada do Instituto. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015.  

 

 

Uma reflexão atenta da desta foto nos remete a Capra quando diz: 

 

 A natureza demonstra que os sistemas sustentáveis são possíveis... 

Cabe a nós aprender a aplicar esses princípios e criar sistemas de 

educação pelos quais as gerações futuras poderão aprender os 

princípios e aprender a planejar as sociedades que os respeitem e 

aperfeiçoem (CAPRA, 2006 p.56). 

 

Nesse cenário, o Instituto Inhotim exerce um papel de grande relevância, 

pois preserva um grande patrimônio que permite pesquisas voltadas ao meio 

ambiente natural. Então, a visita mediada panorâmica pode trazer  reflexões 

sobre a ação antrópica negativa, ou seja, como o homem foi depredando a 

natureza ao longo do tempo. 

A diretoria de Educação Ambiental do Instituto Inhotim coordena a 

equipe de educadores que realizam a mediação junto aos visitantes no 

percurso das visitas mediadas panorâmicas e temáticas. 
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Figura 31: Da esquerda para a direita a segunda, Maria Luiza Carllete Jungers com 

os educadores e colaboradores de Inhotim. 

Fonte: Foto de Orlando Brazil Jungers, 2015. 

 

 

A coordenação considera oportuno iniciar explicando brevemente a 

palavra mediação no contexto de Inhotim. A explicação se baseia, entre vários 

autores, no que conceitua Almeida: 

 

Mediação é um atributo exclusivo do ser humano, compreendido aqui 

como ser social, pois somente o ser humano pode ascender ao plano 

do mediato e, assim, estabelecer relações de mediação com a 

natureza e com outros homens (ALMEIDA, 2010.p. 5). 

 

Os mediadores que acompanharam a visita panorâmica do dia 24 de 

março de 2015, no horário das 11h às 12h30, se apresentaram e, logo após, 

explicaram que o tema daquele dia seria a Semana da Água, tendo sido 

oferecido material que colaboraria para orientar no trajeto pré-determinado. Fui 

apresentada ao grupo como pesquisadora do presente estudo. Logo após, 

todos receberam a prancheta informativa da visita e o mapa de Inhotim que 

orientaria a visita. 
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Os educadores iniciaram a visita explicando a diferença entre visita 

guiada e visita mediada. Também orientaram sobre a importância da 

participação do grupo para que a mediação fosse algo inovador e proveitoso 

para todos. 

A esse respeito, Martins e Picosque dizem:  

 

São muitas as atuações envolvidas na mediação cultural, porém, sua 

paisagem conceitual e o fazer da mediação em diferentes situações e 

lugares é ainda nova e sedenta de pesquisas e reflexões, embora isto 

venha se transformando nos últimos anos (MARTINS; e PICOSQUE, 

2012, p. 7). 

 

 

Percorrendo os caminhos do Instituto Inhotim na visita mediada 

panorâmica na Semana da Água – março de 2015  

O primeiro assunto a ser citado foi à questão da crise hídrica, que 

estava ocorrendo no Estado de São Paulo. O diálogo se deu pela ótica da 

preservação dos recursos hídricos e da busca da mudança de atitudes em 

relação aos valores ambientais nos diversos setores da sociedade. 

A equipe de educadores mostrou como o homem começou a utilizar-se 

dos recursos naturais a partir do conhecimento das espécies arbóreas, assim 

como mostra a planta chamada de Árvore do Viajante (Figura 32) que tem a 

capacidade de armazena dois litros de água. Foi mostrado que essa árvore é 

de grande importância em seu local de origem (Madagascar). Na região 

africana o uso da água é estabelecido com o conceito do equilíbrio do 

consumo, ou seja, cada pessoa que se utiliza da água armazenada pela planta, 

faz apenas um pequeno furo para a retirada de apenas a quantidade 

necessária. Esse procedimento permite a proteção da planta e a socialização 

da água com outras pessoas. 
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Figura 32 - Foto dos visitantes conhecendo a Árvore do Viajante. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 

 

 

 A seguir, os visitantes são levados a observar o Lago Ilha, e 

incentivados a refletir sobre a importância do paisagismo (sustentável). Isso 

porque o Instituto é composto pelo Museu de Arte contemporânea e o Jardim 

Botânico e, desse modo, foram explicadas as ações de recuperação e 

preservação realizadas em uma área onde se desenvolviam trabalhos de 

extração de minérios, portanto, altamente impactante ao meio ambiente. Foi 

também explicado que a cidade de Brumadinho é abastecida pelo Rio 

Paraopeba que recebe resíduos do trabalho de mineração ainda existente nas 

proximidades da cidade, o que contribui para a coloração avermelhada e a 

poluição da água, utilizada para abastecimento da população. 
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Figura 33 - Rio Paraopeba – Cidade de Brumadinho. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 

 

Esta foto demonstra que deveriam ser tomadas providências para 

eliminar o lançamento de poluentes no Rio Paraopeba, pois o tratamento da 

água da região pode estar sendo comprometido. 

Alguns questionamentos surgiram no momento em que os educadores 

citaram a importância do Rio Paraopeba para a região e a questão da 

construção dos lagos do Instituto Inhotim.  Dentre as questões levantadas 

destacam-se a coloração da água do rio e do lago, indicativa de poluição por 

atividades de mineração. 

O paisagismo como arte parte do princípio da preservação e mitigação 

das áreas comprometidas. 

DIAS, a respeito do paisagismo, descreve: 

 

A natureza é a maior fonte de inspiração para a expressão artística. 

Suas simetrias e infinitas combinações de cores e formas, aromas e 

sons são fontes contínuas de estímulos para a criação de obra de 

arte- pintura, esculturas, composições musicais e outras (DIAS, 2012, 

p.185). 
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Figura 34 - Parte externa da Galeria da Rivane Neunschwander  

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 

 

No que se refere às peças dos museus e sua importância para a história, 

Santos diz: 

 

Os museus vêm tentando encontrar, ao longo dos anos, 

formas/fórmulas capazes de conseguir vencer o tempo e fazer com 

que, cada vez mais, seja prolongada a vida dos objetos (SANTOS, 

2000, p. 17). 

 

O objeto museológico do Instituto Inhotim não fica restrito ao material 

visível somente nas galerias de arte; também pertence à ciência botânica que 

está presente no Instituto.  

Segundo Agambem, “Isso significa que o contemporâneo não é apenas 

aquele que, percebendo o escuro do presente, nele apreende a resoluta luz; é 

também que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e 

colocá-lo em relação com outros tempos...” (AGAMBEM, 2009 p.72). 
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Os educadores também utilizam a planta bromélia (que acumula água 

em suas folhas) para iniciar o diálogo com os visitantes sobre a importância de 

manter todos os vasos com plantas sem o acumulo de água, considerando a 

atual epidemia de dengue no Brasil. Na verdade, é sabido que todas as 

residências brasileiras possuem a sua planta doméstica. 

Foi um momento muito proveitoso para todos, pois muitos visitantes 

puderam esclarecer dúvidas que ainda tinham sobre a dengue e formas de 

evitar o desenvolvimento das larvas do mosquito e, consequentemente, evitar 

casos dessa doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Bromélia de Inhotim. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 

 

Ainda durante a visita mediada desse mesmo dia, os educadores 

propiciaram a mediação sobre a obra “A Bica” (1999), de Mário Reis de Peixoto 

(Marepe). Trata-se de uma estrutura de calhas de material galvanizado presa 

ao telhado para receber água de chuva, demonstra a possibilidade de 

aproveitamento da água, tendo em vista minimizar os efeitos da escassez 

desse recurso natural em determinados períodos do ano na região água.  
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Figura 36 -  “A Bica”, de Marepe, 1999. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015.     

 

 

Figura 37 -  “Cascatinha”                                          Figura 38 -  Fruto da Mata Atlântica 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers,               Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette  

2014.               Jungers, 2014.    

  

 

A Cascatinha é um local preparado para receber visitantes, destinado à 

reflexão sobre de cunho educativo. O local induz a um elo entre o grande 
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número de nascentes existentes no Instituto Inhotim, e a problemática dos 

resíduos sólidos e rejeitos próximos as matas ciliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Coleta de seletiva de Inhotim .                  Figura 40 - Foto Coleção de palmeiras. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carllette Jungers,             Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette  

2014.              Jungers, 2014.    

  

Na última parte do trajeto sugerido na visita mediada panorâmica nos 

locais foram levantadas as questões relativas aos cuidados com as nascentes 

do Instituto e a preocupação com a ação humana de proteger os rios e 

corredores ecológicos para não colocar em risco a diversidade de espécies em 

especial da Mata Atlântica e Amazônia. Isso porque em vista que os corredores 

ecológicos são delineados pelo homem a fim de permitir o livre deslocamento 

dos animais, a dispersão de sementes feitas por eles, entre outras serventias. 

Assim, os visitantes, junto com os educadores, trocaram conhecimentos e 

experiências do papel da educação na conscientização das famílias. 

No tópico “Adutora da Copasa” (Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais), os educadores discorreram sobre o Projeto Caça Gotas. Dentro de um 

levantamento realizado pelo Centro de Pesquisa do Instituto foi verificada a 

existência da perda de 40% de água na rede de distribuição pública. Nesse 

sentido, foi então destacado na ocasião que para as irrigações dos jardins de 

Inhotim existem um plano e um programa para utilização das águas das 

nascentes e também daquelas que advêm do Rio Paraobepa. 
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Figura 41 - Jardins de Inhotim e a coleção de palmeiras.  

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2014. 

 

Na última etapa do roteiro, os educadores sugeriram os locais 

possíveis de se visitar que estão mais próximos do roteiro da visita mediada 

panorâmica que inclui a arte e a natureza. Assim, com a utilização do mapa do 

Instituto Inhotim, as obras expostas proporcionam enriquecimento de 

vocabulário no campo da arte e da botânica, pois a cada obra é oferecida uma 

descrição em impresso e ainda um orientador para debater sobre o que o autor 

poderia ter sugerido; ou seja, quais reflexões podem ser feitas 

O instituto abriga plantas exóticas e de rara beleza no “Viveiro 

Educador”, um local onde são realizados cursos e diversas atividades do 

Projeto “Escola Integrada”. Como já referido, o projeto faz parte do programa 

educacional das escolas de período integral da cidade de Brumadinho e Belo 

Horizonte; nele são atendidas cerca de 600 crianças por semana. 
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4.2 ROTEIROS QUE FORAM SUGERIDOS PELOS EDUCADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – “Viveiro Educador”.  

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – “Viveiro Educador”.    

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2014.                                           
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Figura 44 - Foto Mapa explicativo do Viveiro Educador. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015. 
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Figuras 45 - Parte do Jardim de todos os sentidos – Planta  

medicinal aromática. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2014. 

 

No Jardim de todos os sentidos, no “Viveiro do Educador”, os visitantes 

e educadores podem ter o contato direto com as plantas medicinais, bem como 

aprender sobre como reconhecer as que são tóxicas e suas características 

aromáticas. Isso é importante visto que plantas medicinais fazem parte do uso 

popular, entre as quais foram citadas na ocasião a hortelã e a erva-cidreira, 

que são muito utilizadas pela população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Jardim do Cerrado.           

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers, 2015.  
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Figura 47 - Planta típica do Cerrado.                Figura 48 - Planta típica Mata Atlântica.  

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers,             Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette 

2014.                                                                           Jungers, 2014. 

 
 
 

Ao adentrar no “Espaço Educador”, os educadores sugerem aos 

visitantes que observem o contraste do clima. Essa área compreende o Jardim 

do Serrado, o Jardim de Mata Atlântica, as estufas, os viveiros entre outros, 

sendo que os educadores orientam os visitantes nos espaços percorridos. 

 

Figura 49 - Estufa Equatorial do “Viveiro                     Figura 50: Totem explicativo da Estufa 

Educador”.             Equatorial. 

Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette Jungers,              Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette  

2015. Jungers, 2015. 
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Figura 51 - Bancos artísticos feitos de troncos            Figura 52 - Obra: Abre a porta, 2006. 

e raízes de pequi-vinagreiro.                                       Obra de Rigoberto Torres e John Ahearn 

Obra do designer Hugo França.                                  Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette                                                  

Fonte: http://migre.me/pcd7K                                           Jungers, 2014. 

 

 

Na obra “Abre a Porta” de Rigoberto Torres e John Aheam, foram feitas 

para o museu do Instituto Inhotim em alusão ao patrimônio cultural que Inhotim 

preserva e valoriza, pois a escultura retrata os moradores de Brumadinho na 

festa da Congada e Moçambique aonde está representada também a Capela 

de Santo Antonio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 53 - Interior do Caleidoscópio                          Figura 54 - Parte externa do Caleidoscópio 

Obra: Elafur Oliasson, 2002.           Obra: Elafur Oliasson, 2002.   

Fonte: Foto de  Maria Luiza Carlette Jungers,        Fonte: Foto de Maria Luiza Carlette              

2014.                         Jungers, 2014.   

           

http://migre.me/pcd7K
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Diante do que foi descrito neste capítulo, ficam evidentes as 

contribuições das visitas panorâmicas mediadas, importantes recursos 

educativos que conduzem à sensibilização ambiental em seus aspectos mais 

abrangentes. Com efeito no campo do meio ambiente e da arte no contexto 

interdisciplinar descortina-se um olhar sobre o papel e as propostas do Instituto 

Inhotim, que, atualmente, tem uma função social exercida em várias vertentes: 

que é a de valorizar a cultura da comunidade e interagir com outras, preservar 

o espaço natural e convidar à reflexão sobre a conservação desse e outros 

espaços. 
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5 CÁPITULO 3 - RESULTADOS DAS ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS 

 

Após o acompanhamento e a participação na visita panorâmica 

mediada feita na Semana da Água em março de 2015, foram aplicados 

questionários e realizadas entrevistas no tocante não só aos discursos e 

percepções dos visitantes e educadores que participaram da referida visita, 

como também as percepções e sensações provocadas pelas obras de arte 

contemporânea que estão interpostas ao paisagismo, do instituto, uma vez que 

o publico pôde compartilhar por ocasião das visitas. 

No dizer de Lopes, diretora de Inclusão e Cidadania do Instituto: 

 

Toda a discussão sobre o meio ambiente parte do lugar onde está o 

museu e tudo o que está ao redor influencia, seja o destino da mata 

nativa com o crescimento populacional, seja a ocupação das 

mineradoras, a criação e a manutenção de reservas e áreas de 

preservação, a introdução de culturas agrícolas, entre outros 

(LOPES, 2012 p.75). 

  

5.1 RESPOSTAS DOS EDUCADORES 

 

As questões sobre a identificação do entrevistado tiveram por objetivo 

conhecer a perfil dos educadores ambientas e arte-educadores e obter 

informações sobre o local de residência e faixa etária. Foi verificado que a 

média de idade entre os educadores foi de 25 anos, sendo que 50% deles 

residiam na cidade de Brumadinho e o restante em Belo Horizonte. Quanto à 

formação dos educadores verificou-se que 20% tinham formação em Ensino 

Médio Técnico, 40% em Ensino Superior e 40% do nível de Pós-Graduação 

lato sensu.  
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Questão 1: Quanto tempo você tem de atuação profissional no Instituto 

Inhotim? 

A média do tempo de atuação dos educadores no Instituto é de dois 

anos. Seus relatos caracterizam que para a grande maioria esse era o primeiro 

emprego, tanto que na questão que buscou saber se o profissional já havia 

trabalhado em outro museu a resposta foi negativa.  

 

Questão 2: Quais capacitações são oferecidas pelo Instituto para os 

arte-educadores e educadores ambientais que acompanham as visitas 

mediadas? 

No tocante às capacitações dos educadores todos citaram que utilizam 

o espaço do próprio Instituto para continuar sua formação, tendo em vista que 

o Núcleo do Educativo de Inhotim possui recursos humanos que organiza 

periodicamente treinamentos em diversos temas relacionados com a temática 

ambiental (água, clima, resíduos, entre outros). 

Dos relatos das respostas obtidas, foram selecionadas expressões e 

palavras que organizadas em quadros, com os resultados apresentados em 

porcentagem e seguidos de algumas citações que os educadores fizeram a fim 

de compreendermos a sua percepção no que dizia respeito às questões de 

sensibilização ambiental. 

Questão 4: O que o motivou a atuar na área? 

Quadro 1: Educadores: Motivação para atuar na área 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Biologia  50% 

Sensibilização ambiental  20% 

Crescimento profissional  10% 

Interesse por arte  10% 

Interesse por museu  10% 

 

Pela análise das respostas, percebe-se que metade dos participantes 

referiu-se que a motivação para atuar na área foi o seu interesse no campo da 

Biologia; 20% disseram que a escolha foi devido ao seu interesse em poder 
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contribuir no processo de sensibilização ambiental de crianças, jovens e 

adultos.  

Esse é um caminho que pode auxiliar na conscientização na área da 

ecologia e entendida como a valorização do meio ambiente que inclui o planeta 

e dos os seres vivos que nele habitam.  

 

Questão 5: Em sua opinião, qual é a importância e o tipo de 

contribuição que as visitas mediadas oferecem para os visitantes e educadores 

Quadro 2: Tipo de contribuição das visitas mediadas 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Mudança de comportamento 30% 

Sensibilização ambiental  20% 

Trocas de experiência 20% 

Aprendizado multidisciplinar 10% 

Conhecer mais o acervo do museu 10% 

Educação ambiental  10% 

 

As respostas obtidas, permitiu perceber que 30% dos educadores 

citaram que as visitas mediadas oferecem aos visitantes e educadores a 

possibilidade de educar e aprender, visando a mudança de comportamento 

quanto às questões ambientais; 20% responderam que a sensibilização 

ambiental e troca de experiências entre alunos e visitantes foram de suma 

importância na organização das ideias e conteúdos ensinados durante as 

visitas. Com relação aos outros motivos foram citados: aprendizado 

multidisciplinar, conhecer o acervo do Museu e educação Ambiental.  

O ser humano busca identificar-se em seus desafios. Atualmente, com 

as discussões sobre as questões ambientais, pode-se dizer que, em locais de 

educação não formal e formal, os temas enfatizam a necessidade de mudança 

de comportamento quanto à busca de qualidade de vida humana e do meio 

ambiente natural. Assim, a mediação torna-se um recurso importante para 

aproximar interesses comuns. A esse respeito, Martins e Picosque (2012, p. 

136): “Possibilitar aproximações e medir distâncias, constatar diferenças que 
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marcam identidades, mas também permitir que as diferenças se interpenetram 

e encontrem o traço comum de identidade. 

 A mediação oferecida no Instituto Inhotim pelas das visitas mediadas 

panorâmicas, contitui um processo de visitação socializador, uma vês que 

busca identificar o homem como seu espaço terreno, fato primordial na 

sensibilização ambiental, considerando que o ser humano está em uma 

incessante busca para conhecer maneiras de preservar a vida no planeta onde 

ele mora.  

Morin diz que “a Terra é a nossa pátria. A ideia da identidade terrena 

está ligada a ideia de sustentabilidade” (MORIN, 2001). 

 

Questão 6: O que você aprendeu participando das visitas mediadas? 

Quadro 3: Distribuição da síntese por categoria: Aprendizagem e interação 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Aprendizagem – troca de conhecimentos 40% 

Conhecer o acervo do museu 30% 

Interação sobre questões ambientais 20% 

Interdisciplinaridade 10% 

 

Em síntese, 40% dos educadores disseram que aprenderam muito com 

os alunos e colegas durante as visitas e 30% deles com o acervo do instituto. 

Uma ação inerente ao ser humano é a aprendizagem. Assim, o Instituto 

Inhotim dispõe de grande repertório para disseminar e produzir ensino, 

promovendo a interação dentro de um contexto interdisciplinar, pois o trabalho 

educativo que faz uma ponte entre a arte e o meio ambiente é um ato de 

aprender a aprender, como ensina Dellors:  

 

[...] aprender  exercitando a atenção, a memória e o pensamento (...). 

O processo de aprendizagem do conhecimento  nunca está acabado, 

e pode enriquecer-se com qualquer experiência (DELLORS,1998,p. 

92). 

 



78 
 

 
 

Questão 7: Relacione os conteúdos que, pela sua experiência como 

educador foram mais importantes para motivar os visitantes. 

Quadro 4: Distribuição das temáticas citadas como mais importantes na 

motivação dos visitantes  

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Gestão de recursos naturais 60% 

Conhecimento sobre mineração na região 30% 

Curiosidade sobre a sua origem 10% 

 

Em se tratando de gestão de recursos naturais, os discursos de 60% 

dos educadores nos remete à importância do trato direto com a administração 

dos bens naturais, no que diz respeito à sua conservação em beneficio dos 

seres vivos. 

Nesse sentido, aspectos relacionados com a gestão dos recursos 

naturais deverão ser considerados quando se trata do programas educativos 

no processo educativo dos educadores com vistas à estimular ações no 

contexto do Inhotim. 

O aspecto turístico de Inhotim deve também ser considerado como 

instrumento educativo. A esse respeito, Dias cita: “O turismo pode contribuir 

significativa para a proteção ambiental, conservação e restauração da 

diversidade biológica e do uso sustentável dos recursos naturais” (DIAS, 2012, 

p. 99). 

A importância do turismo ecológico para a região tem sido um grande 

avanço para as cidades de pequeno porte pelo fato que trata de oferecer 

mercado de trabalho aos jovens, e contribuindo com a economia da cidade. 

No dizer de Dias (2012): 

 

A renda obtida com o ecoturismo pode ser considerável e tende a 

aumentar, dependendo sempre da maior ou menor capacidade de 

gestão e planejamento dos responsáveis pelo recurso e outras 

organizações sociais e privadas envolvidas. (DIAS, 2012, p. 118). 
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Questão 8: Que sentimentos estiveram presentes nos participantes 

durante a visita? 

Quadro 5: Distribuição da síntese das categorias: percepção, valores e 

sentimentos 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Surpresa 40% 

Empolgação 30% 

Interesse nas obras de arte 15% 

Interesse na natureza 15% 

 

Na opinião dos educadores, dentre as sensações e os valores 

despertados pelos participantes entrevistados o fator surpresa (40%) foi o 

sentimento mais citado, seguido pelo sentimento da empolgação (30%). 

É importante destacar pela opinião dos entrevistados que a natureza 

preservada causou surpresa e empolgação, bem como o interesse despertado 

pela relação da natureza com a arte. Dessa forma, pode-se inferir que o 

Instituto Inhotim permite a construção de terreno fértil para a sensibilização 

ambiental dos visitantes e podem auxiliar no desenvolvimento de competências 

voltadas para a melhoria da qualidade ambiental. 

 

Questão 9: Os participantes se mostraram interessados pelas questões 

ambientais? 

Quadro 6: Interesse  

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Sim 100% 

 

A unanimidade das respostas a essa questão, não deixa dúvidas que 

os entrevistados têm interesse pelas questões ambientais. 

 

Questão 10: O que as visitas mediadas apresentam de diferente de 

uma aula tradicional no contexto da sala de aula? 
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Quadro 7: Visitas mediadas x sala de aula 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Integração  90% 

Solidariedade  10% 

 

Como foi possível observar, os dados apresentados no quadro acima 

mostram uma porcentagem expressiva de 90% que o fator integração esteve 

presente durante as visitas mediadas. Esses resultados vêm ao encontro do 

fato de que as aulas em contato com a natureza deveriam sempre ser 

incentivadas. 

Nesse sentido, é pertinente a proposta das Diretrizes Curriculares para 

a Educação Ambiental quando se refere à reformulação de metodologia e os 

conteúdos a serem propostos: 

 

Incentivo a uma visão de  mundo humanista e interpretativa, 

contextualizada historicamente e baseada no reconhecimento e 

respeito das diferentes, e na cooperação, democracia, justiça social, 

liberdade e sustentabilidade (MEC, 1998, p. 1). 

 

Questão 11: Como você motiva os visitantes durante a visita mediada? 

Quadro 8: Motivação e contexto 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Interagindo com as temáticas do cotidiano 30% 

Diálogo com os visitantes  30% 

Interesse do público participante 30% 

Através do incentivo pela descoberta  10% 

 

Todo o movimento em um museu parte do pressuposto da interação 

que pode ser objeto - pessoas, pessoas - pessoas e pessoas e objetos, o 

Instituto Inhotim, trabalha para promover a integração entre os visitantes, ao 

contrário de um museu que as pessoas visitam por poucas horas de arte e 

apenas arte. (MOURA, 2008, p .29). 
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Questão 12: Na sua opinião, as atividades educativas que fazem parte 

das visitas mediadas podem contribuir para a educação ambiental na 

disseminação de valores e hábitos para a melhoria da qualidade de vida? 

 A resposta apresentada foi 100% positiva, sendo que os educadores 

citaram que as dinâmicas durante a visita que contempla a exploração do 

acervo botânico, artístico e ambiental foram de grande relevância para atingir 

os objetivos educativos que a visita oferece. 

 

Quadro 9: Contribuição das atividades educativas para a Educação Ambiental 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

 Refletir sobre atitudes e comportamentos 
relativo às questões ambientais 

40% 

 Sensibilização sobre a degradação ambiental 30% 

 Qualidade de vida 20% 

Aprendizado 10% 

 

O potencial educativo do Instituto Inhotim tem sido cada vez mais 

relevante para seu desenvolvimento como instituição diferenciada. Nesse 

contexto, é essencial mencionar valiosas parcerias como é o caso com a 

comunidade de Brumadinho e também com a Secretaria Municipal de 

Educação de Belo Horizonte, que em conjunto com o Instituto Inhotim, propõe 

a Escola Integrada, oferecendo oficinas de arte, botânica e paisagismo. 

 

Questão 13: Como você escolhe a temática a ser apresentada ao 

grupo de visitante? 

Quadro 10: Temática apresentada aos visitantes  

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

De acordo com a temática atual 60% 

Diálogo com os visitantes - Interesse 40% 
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Pelas respostas dos educadores, podemos inferir que 60% deles, 

escolhem a temática a ser apresentada aos visitantes, de acordo com os 

problemas do dia a dia. Nesse sentido as advertências da ONU:  

 

A humanidade se encontra em um momento de definição histórica. 

Defrontando-nos com a perpetuação das disparidades existentes 

entre as nações e no interior delas, o agravamento da pobreza, da 

fome, das doenças e do analfabetismo e com a deteriorização 

contínua dos ecossistemas de que dependemos nosso bem-estar 

(ONU,1995 , p.11). 

 

Questão 14: O que agregou à formação profissional com a sua 

participação nas visitas mediadas? 

Quadro 11: Formação profissional com sua participação nas visitas. 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Aumentou conhecimento 50% 

Incorporação de novos valores 20% 

Aliar teoria e prática 10% 

Interação 10% 

Conhecer melhor os acervos  10% 

 

Com relação à formação profissional, 50% dos educadores disseram 

que sua participação nas visitas como professor agregou conhecimentos, 

mediante o acesso às informações e às experiências diversificadas sobre a 

questão ambiental e os problemas a ela relacionados, juntamente com os 

valores da arte. 

 

Questão 15: Como você se relaciona com a problemática ambiental da 

atualidade? 

Quadro 12: Problemática ambiental atual  

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Incentivar ações e atitudes mais sustentáveis 50% 

Atuação consciente aos problemas ambientais 30% 
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Mostrar para as pessoas como mudar hábitos 20% 

 

 

Questão 16: Os participantes se mantiveram interessados durante a 

visita? 

Quadro 13: Interesse pela visita 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Sim 100% 

 

Ficou evidenciado pelas respostas dos educadores que os 

participantes mantiveram-se interessados nas temáticas discutidas, mostrando 

que as visitas têm potencial para sensibilizar os participantes quanto à 

importância de práticas ambientais responsáveis. 

 

Questão 17: Quais dificuldades que você encontrou no início de sua 

atuação como educador? 

Quadro 14: Dificuldade na atuação profissional 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Quebrar paradigmas 50% 

Forma de transmitir os conhecimentos / aliar 
linguagem científica para os leigos 

30% 

Conteúdo teórico insuficiente 20% 

 

Com relação às dificuldades encontradas na atuação como professor, 

50% acreditam que foi a quebra de paradigmas, seguida de 30% que afirmam 

ser a forma de transmitir conceitos ambientais para leigos, e 20% dizem que o 

conteúdo é insuficiente, demandando mais treinamento dos educadores. 

 

Questão 18: Você compartilha suas experiências com outros 

educadores? 
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Quadro 15: Troca de experiência  

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Sim 100% 

 

100% dos participantes disseram que os educadores trocam 

experiências com as colegas e com o público visitante, o que facilita na revisão 

dos conteúdos a serem discutidos durante as visitas. 

 

Questão 19: Você acredita que os visitantes sentem mais liberdade e 

aprendem mais em um ambiente natural como o Instituto Inhotim? 

Quadro 16: Aprendizagem em um ambiente natural 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Melhor aprendizado 30% 

Pesquisa 20% 

Compreensão das questões ambientais 50% 

 

Do total de educadores consultados com relação à aprendizagem em 

ambiente e natural, 30% afirmaram que os visitantes aprendem mais; 50% 

indicaram que facilita a compreensão sobre as questões ambientais e 20% 

apontam que facilita também o desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

Questão 20: São oferecidas atividades complementares de arte e 

educação ambiental aos visitantes no período da visita? 

A resposta foi positiva, e elencaram as atividades em mapas, editorial e 

oficinas e materiais diversos. Todos os materiais e recursos são utilizados de 

acordo com a temática e o roteiro da semana ou do mês. 

(...) Podemos enfocar, refocalizar e contextualizar arte a fim de 

percebê-la de outra maneira, criar um lugar onde o natural e o 

construído, o nativo e o inventado possam conviver, fundir-se e, por 

vezes troca de lugar  (MOURA, 2008, p. 29). 
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Verificou-se que os educadores preparam os conteúdos das visitas 

mediadas, sempre em dupla. Constatou-se também, por meio das entrevistas, 

que todos os educadores foram bem preparados e capacitados no próprio 

centro de formação.  

Pode-se registrar que o Instituto Inhotim tem muitos projetos que 

proporcionam a todos os educadores ambientais e arte-educadores, adquirir 

novos conhecimentos e valores em relação às questões ambientais. Por outro 

lado a crise econômica atual do país pode prejudicar no futuro a continuidade 

de algumas atividades atualmente realizadas. Por essa razão, o Instituto 

Inhotim, está oferecendo suas galerias para “adoção”, visando depender 

menos dos recursos vindos de leis de incentivo fiscal e verbas bancadas pelo 

empresário Bernardo de Mello Paz.   
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2. RESPOSTAS DOS VISITANTES 

Questão 1: Como você ficou sabendo da existência do Instituto 

Inhotim? E das visitas mediadas? 

Quadro 17: Divulgação de Inhotim 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Amigos e familiares 60% 

Mídias 30% 

Artigos em revistas 10% 

 

O quadro 17 demonstra que 60% dos visitantes, responderam que 

ficaram sabendo da existência do Instituto Inhotim por meio de amigos e 

familiares. 

Nota-se que a indicação foi a forma mais eficaz de divulgação, seguido 

de mídias e artigos em revistas. 

 

Questão 2: Já participou anteriormente de algum tipo de visita 

mediada? 

Quadro 18: Participação em visita mediada 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Sim 40% 

Não 60% 

 

Vemos que 40% dos visitantes já tinham participado de visitas mediadas 

e 60% declararam que nunca tinham participado, porém disseram que 

aprenderam muito nas visitas. 

 

Questão 3: Em sua opinião, que tipo de contribuição a visita mediada 

pode oferecer para você, crianças jovens e comunidade em geral? 

 

Quadro 19: Contribuições das visitas mediadas 
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Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Sensibilização e conscientização quanto à 
importância das questões ambientais e 
preservação 

80% 

Conhecer a história de Inhotim 20% 

 

Verificou-se que 80% afirmaram que aprenderam muito sobre as 

questões relacionadas com o uso racional da água, e como a escassez pode 

afetar a nossa saúde, a economia e a indústria e consideram o tema muito 

oportuno para contribuir nas mudanças de comportamento das pessoas; 20% 

deles afirmaram que conhecer a história de Inhotim foi muito interessante.  

 

Questão 4: Durante a visita , quais atividades e assuntos foram mais 

interessantes e importantes para você? 

Quadro 20: Assuntos interessantes citados durante as visitas mediadas 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Importância da água 50% 

Histórico de Inhotim  20% 

Cultura da região 20% 

Arte contemporânea 10% 

 

Pelas respostas percebeu-se que 50% dos entrevistados referiram que 

os temas sobre a importância da água foram muito interessantes, pois 

desconheciam muitos aspectos relacionados com o seu uso. 

Observou-se que o tema despertou muita atenção e interesse e 

sensibilizou os visitantes quanto a aquisição de conhecimentos que poderão 

levar a mais e atitudes com relação ao uso da água. Isso significa que as 

visitas mediadas poderão atuar como agentes de mudanças para a 

minimização dos problemas ambientais. 

 

Questão 5: Os assuntos abordados pelos educadores responsáveis 

pela visita foram bem explicados? 

Quadro 21: Explicação da temática  
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Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Suficiente 100% 

 

Das respostas obtidas, 100% afirmaram que os educadores explicaram 

muito bem os conteúdos e a interação com o público foi adequada. 

Comentaram também que deram oportunidade aos visitantes a 

esclarecimentos. 

 

Questão 6: Houve interação com o educador responsável pelas visitas? 

Todos os visitantes citaram que os educadores tinham conhecimento 

sobre vários temas e que ocorreu uma interação adequada com o grupo e os 

educadores. Concluímos então, que os visitantes ficaram satisfeitos com 

relação a interação que ocorreu. 

 

Questão 7: Na sua opinião, os temas abordados na visita incluiu 

questões com ênfase na preservação do meio ambiente? 

Quadro 22: Ênfase nos temas ambientais   

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Preservação ambiental 40% 

Água  40% 

Degradação 20% 

 

40% dos participantes disseram que os temas abordados nas visitas 

incluíram a temática sobre preservação ambiental, 40% disseram que houve 

ênfase na temática Água e 20% referiram-se a degradação ambiental, 

 

Questão 8: O que você entende por meio ambiente? 

Quadro 23: Entendimento sobre meio ambiente 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Meio em que vivemos 50% 

Natureza 20% 

Flora 10% 
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Homem, plantas e animais 10% 

Todos os seres vivos 10% 

 

De posse dessa informação, verifica-se a necessidade de um maior 

esclarecimento sobre o que deve ser entendido sobre o meio ambiente na 

dimensão que considera as relações interativas entre socioesfera, biosfera e 

tecnosfera. 

No entendimento de José Ávila Coimbra vemos que: 

“Meio ambiente é o conjunto dos elementos abióticos (físicos e 

químicos) e bióticos (flora e fauna), organizados em diferentes 

ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem, 

individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas à preservação dos 

recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro 

das leis da natureza de padrões de qualidade definidos (COIMBRA, 

2012, p. 32). 

 

Os demais participantes mostraram ter uma idéia muito naturalista do 

que seja maio ambiente, motivo pelo qual deveriam ser esclarecidos durante as 

visitas. 

 

Questão 9: Você acredita que as obras de arte expostas no museu 

integradas ao espaço natural do Instituto Inhotim estimulam em que? 

Quadro 24: Obras de arte integradas ao espaço natural. 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Refletir sobre os danos causados pelo homem 
ao meio ambiente 

30% 

Criatividade 40% 

Sensibilidade  30% 

 

Verificou-se que 30% dos visitantes disseram que as obras de arte 

integradas na natureza proporcionou a reflexão sobre os danos causados pelo 
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homem ao meio ambiente; 40% escolheram a opção criatividade e 30% a 

sensibilidade estética. 

 

Questão 10: Você acredita que os programas de educação ambiental 

do Instituto Inhotim podem contribuir na formação de alunos e professores? 

Na opinião dos visitantes entrevistados 100% disseram que o programa 

de educação ambiental contribuiu para aprimorar seus conhecimentos em 

relação ao tema meio ambiente e foi capaz de atrair a atenção de todos 

durante a visita.  

 

Questão 11: Na sua opinião as atividades educativas que fazem parte 

das visitas mediadas podem contribuir para a disseminação de valores e 

hábitos para a melhoria da qualidade de vida? Explique quais: 

Foi verificado que todos os entrevistados (100%) responderam que as 

visitas mediadas podem contribuir para a mudança de hábitos que possam 

melhorar a qualidade de vida da população e do planeta, principalmente porque 

aprenderam muito com a natureza preservada do Instituto Inhotim. 

 

Quadro 25: Disseminação de valores e hábitos  

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Preservação 50% 

Exploração do jardim botânico 20% 

Oficinas sobre as obras de arte 30% 

 

50% dos entrevistados responderam que as atividades sobre 

preservação puderam contribuir para a disseminação de valores e hábitos que 

melhoram a qualidade de vida da população; 30% concordam que as oficinas 

sobre as obras de artes propiciaram um maior interesse; 20% disseram que a 

visita ao Jardim Botânico foi importante para entender a importância das 

plantas nos diversos ambientes. 
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Questão 12: Qual é a sua sugestão sobre outros temas que poderiam 

se abordados durante as visitas? 

Quadro 26: Sugestões para visitas temáticas 

Conteúdo das Respostas por Categoria Porcentagem 

Preservação da água 40% 

Degradação 20% 

Variedade de plantas 20% 

Resíduos sólidos (lixo) 10% 

Acervo de aves e borboletas 10% 

 

Quando perguntado aos visitantes sobre suas sugestões de inclusão 

de tema a serem abordados durante as visitas, 40% sugeriram ampliar o 

conteúdo com relação preservação da água; 20% sobre variedades de plantas; 

20% sobre degradação e 10% para resíduos sólidos e acervo de aves e 

borboletas. 

 

Questão 13: O que poderia ser melhorado no percurso da visita 

mediada? 

Os visitantes relataram que o percurso da visita, foi muito agradável e 

bem planejado. Porém citaram ser importante colocar faixas indicativas nos 

pisos e também um maior tempo para a visita mediada panorâmica para 

possibilitar um maior aprofundamento de alguns temas. 

Com relação as questões 14,15 e 16, na concepção dos visitantes, os 

educadores conseguiram motivar a maioria dos participantes, e recomendaria a 

visitação para amigos e familiares. Citam que gostariam de fazer nova 

visitação, para apreciar com mais tempo a natureza do local e as obras de arte 

e aprender mais. 

 Os dados coletados vêem ao encontro do que Lara (2013) cita no 

compêndio Monolito, que cita Inhotim como: 

 

Uma arquitetura que permite que a arte aterrise em Inhotim sem 

parecer que pode fugir a qualquer momento. Este é o maior  desafio: 
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abrigar arte enquanto negocia sua relação com a paisagem, 

valorizando ambas (LARA, 2013, p. 68). 

 

 Pelo fato de a temática ter sido Água, as falas das entrevistas e as 

respostas dos questionários foram diversificadas. Isso se explica porque os 

visitantes vieram de diferente locais, com diferentes formações  acadêmicas. 

Percebeu-se que a preocupação com a degradação do meio ambiente e 

dos seus recursos naturais, assim como conhecimento que permite reverter o 

quadro ambiental atual ficou evidenciado nas respostas, até porque todos 

citaram que a atividade poderia ter maior tempo de duração. 

Conclui-se por essa fase da pesquisa o quanto a educação ambiental 

não formal pode fomentar a curiosidade, induzir a reflexões e desenvolver 

cuidados com a qualidade de vida e interação social. Os entrevistados 

revelaram suas preocupações com a preservação da vida do planeta e 

demonstraram muito interesse sobre a temática ambiental. 

Ficou evidente, pois, que o Instituto Inhotim – Museu de Arte 

Contemporânea e Jardim Botânico – oferece várias ações no campo da 

educação ambiental. São Ações desenvolvidas de forma sistemática e de 

caráter interdisciplinar, uma vez que, o processo educativo acontece num 

espaço que abriga obras de arte num cenário de meio ambiente natural. 

Nesse sentido o presente estudo sobre a sensibilização ambiental pode 

servir de exemplo para que outros museus e espaços similares caminhem na 

mesma direção. 
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6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O estudo teve como objetivo conhecer a origem e o histórico do 

Instituto Inhotim ao qual estão integrados o Museu de Arte Contemporânea e o 

Jardim Botânico. Em vista da relevância desse conhecimento, teve ainda o 

objetivo de analisar as contribuições de analisar as contribuições das visitas 

mediadas panorâmicas conduzidas por seus educadores ambientais no que 

diziam respeito às percepções de visitantes, arte-educadores e educadores 

ambientais que participaram da visita. A partir daí, buscou-se aprender as 

percepções deles em relação à importância da sensibilização ambiental voltada 

para envolver outros visitantes ou educadores quanto à valorização das obras 

de arte e ao respeito à natureza.  

A partir dos dados obtidos junto aos participantes das visitas mediadas, 

constatou-se que conhecer alguns aspectos da historia do Instituto Inhotim foi 

muito importante para contextualizar o comportamento do homem 

contemporâneo na natureza e para saber como tem sido sua relação com o 

meio ambiente natural.  

Seu idealizador, Bernardo de Mello Paz, modificou completamente sua 

propriedade particular onde se realizava um intenso trabalho de mineração. De 

um terreno degradado e antes voltado para atividades altamente poluidoras, 

ele transformou em um espaço cultural de arte contemporânea em meio a uma 

natureza preservada. Demonstrou, assim, ser possível revitalizar o patrimônio 

cultural e natural de uma área que foi anteriormente degradada pelo homem.  

 Verificou-se que, atualmente, o Instituto Inhotim é reconhecido 

nacional e internacionalmente pelo seu comprometimento com o 

desenvolvimento social e cultural da comunidade onde está inserido e produz 

conhecimentos sobre temas ambientais e arte contemporânea junto ao público 

em geral e escolas. 

É importante destacar que a maior parte das obras de arte expostas no 

local abrange diferentes gêneros, por ser um espaço aberto para exposição de 
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obras de arte contemporânea a céu aberto, são construídas com materiais 

resistentes às condições climáticas externas.  

Pelo fato de ser um imenso espaço a céu aberto, o público não é 

obrigado a fazer um roteiro linear; pode optar por momentos livres ou participar 

das visitas mediadas por profissionais das áreas de arte e meio ambiente. 

Esses profissionais trazem em seu repertório o paradigma da interação entre 

as questões da arte contemporânea e o meio ambiente, na ótica da 

preservação da biodiversidade. Em Inhotim arte e meio ambiente são questões 

indissociáveis. 

Outro aspecto interessante, que merece destaque, são também as 

exposições itinerantes, isto é, as obras são mudadas de ambientes com o 

intuito de renovação do olhar, segundo intenção de Bernardo de Mello Paz e 

equipe de curadoria. É oportuno destacar que, no ano de 2015, nos meses de 

abril e maio, a instituição Itaú Cultural de São Paulo acolheu algumas obras do 

Instituto Inhotim para exposição. 

Com relação às visitas mediadas de educação ambiental, ficou 

evidente pelos dados obtidos nas entrevistas realizadas que esse programa 

propiciou aos visitantes – alunos, professores e público em geral – vivências 

lúdicas e educativas que podem colaborar com o processo de ensino-

aprendizagem em educação ambiental propiciando envolvimento e troca de 

experiências entre o grupo.  

Foi possível entender que sensibilização ambiental faz parte da 

proposta do Instituto Inhotim. Nesse contexto, ficou patente a inclusão das 

percepções e sensações desenvolvidas mediantes as obras de arte 

contemporânea postas nas paisagens da vegetação. Nesse ambiente, então, 

visitantes e educadores podem compartilhar a oportunidade propiciada pelas 

visitas mediadas panorâmicas. Trata-se de um roteiro estabelecido por meio do 

trabalho desenvolvido por arte-educadores e educadores ambientais com o 

emprego de uma metodologia interdisciplinar, uma vez que inclui temas de 

diversas áreas do saber: biologia, ecologia, botânica, meio ambiente, artes 

entre outras. 
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Desse modo, a presença dos arte-educadores e educadores 

ambientais no Instituto Inhotim é um fator relevante. São profissionais 

preparados para orientar devidamente o que se passa no espaço do Instituto 

Inhotim e, mediar olhares. Assim sendo, as obras, mesmo que tenha um 

significado para o seu autor, podem ser ressignificadas pelo público a partir da 

interação entre ambos por ocasião das visitas mediadas. 

Com base nos dados obtidos, verificou-se que a Diretoria de Inclusão e 

Cidadania, desenvolve várias ações de educação musical com o objetivo da 

inserção das crianças, jovens e adultos nas atividades de canto coral, 

aprendizado em conserto e manutenção de instrumentos de sopro tendo 

participado de vários eventos culturais no sentido de elevar a autoestima dos 

participantes, e a formação do público geral. 

Com relação a formação de educadores ambientais, verificou-se que 

existem vários desafios a serem vencidos, no entanto, foi possível constatar 

pelo discurso dos entrevistados que os projetos do Instituto Inhotim contribuem 

para a formação de educadores ambientais e arte-educadores e agregam 

conhecimentos sobre a temática ambiental. 

Pelo discurso dos educadores e visitantes, percebe-se que a educação 

por meio da arte, em um ambiente em contato direto com a natureza (como é o 

caso de Inhotim) constituí um ambiente propicio para desenvolver nos 

visitantes a sensibilidade para um olhar mais atento do meio ambiente natural, 

sobre a importância de proteger os diferentes ecossistemas e o meio ambiente. 

No Instituto Inhotim, a dupla: natureza e arte nos convida para um 

análise sobre as sensações que elas nos permite quanto à sensibilização 

ambiental e à apreciação da beleza estética. 
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APÊNDICE 1 

Roteiro de Entrevista para Coleta de Dados 

Visitantes  

Esta pesquisa visa obter dados para o desenvolvimento da  minha dissertação de mestrado intitulada: 

 

Instituto Inhotim na sensibilização ambiental: contribuições das visitas mediadas  panorâmicas para a 

Educação Ambiental, que está sendo realizada  no curso de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie de São Paulo .  

 

A sua participação é muito importante e muito contribuirá para o desenvolvimento da pesquisa. 

Agradecemos pelo seu tempo e informações prestadas. 

 

Este trabalho não envolve qualquer  processo de avaliação de caráter  pessoal ou institucional e os dados 

obtidos serão realizados dentro das regras da ética, resguardando o sigilo de identidade do entrevistado .  

Atenciosamente 

Maria Luiza Carlette Jungers 

Mestranda do Curso de Educação ,Arte e História da Cultura -UPM 

 

Data:_____/______/_____ 

A: Identificação do Entrevistado  

Qual é sua formação escolar? 

(   ) Ensino Fundamental  I      Ensino Médio (   ) 

(   )Ensino Fundamental II       Ensino Superior (   )    Pós-graduação (   ) outros  

Qual é a sua idade? 

Qual a cidade onde reside? 

B : Questões  
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1) Como você ficou sabendo da existência  do Instituto Inhotim?e das visitas mediadas ? 

 

2) Já participou anteriormente  de algum tipo de visita mediada?    

(   )sim             (   )não 

Se sim :onde  

3) Em sua opinião, que tipo de contribuição a visita mediada pode oferecer para você 

crianças ,jovens e comunidade em geral? 

 

4) Durante a visita , quais atividades e assuntos foram mais interessantes e importantes para 

você? 

 

5) Os assuntos abordados pelos educadores responsáveis pela visita foram bem explicados? 

(    ) suficientes (    ) excessivos  (    ) insuficientes 

 

6) Houve interação com o educador responsável pelas visitas? 

(    ) sim, adequada 

(    ) não, inadequada 

7) Na sua opinião os temas abordados na visita incluiu questões relativas ao meio ambiente 

com ênfase na : 

(    )preservação Ambiental 

(    )compromisso com a natureza 

(    )resíduos(lixo) 

(    )Água 

(    )degradação ambiental 

8)  O que você entende por meio ambiente? 

9) Você acredita que as obras de arte expostas no museu integradas ao espaço natural do 

Instituto Inhotim estimulam: 

(    ) refletir sobre os danos causados pelo homem  ao meio ambiente 

(    )sensibilidade estética 

(    )criatividade 
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10) Você acredita que os programas  de educação ambiental do Instituto Inhotim podem 

contribuir na formação de alunos e professores? 

(    ) sim    (    )  não 

11) Na sua opinião as atividades educativas que fazem parte das  visitas mediadas podem 

contribuir para a disseminação de valores e hábitos para a melhoria da qualidade de vida? 

Expliquequais?__________________________________________________ 

12) Qual é a sua sugestão sobre outros temas que poderiam se abordados  abordados durante 

as visitas? 

13) O que poderia ser melhorado no percurso da visita mediada? 

14) Os educadores motivaram os participantes durante a visita? 

(    )sim  (    )não 

15) Você gostaria de voltar para novas visitas? 

(    )sim  (    )não 

 

16) Você recomendaria as visitas mediadas para outras pessoas  e para alunos? 

(    )sim  (    )não 
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APÊNDICE 2 

 

Roteiro de Entrevista para Coleta de Dados 

Educadores  

Data:_____/______/_____ 

 

A : Identificação do Entrevistado  

Qual é sua formação escolar? 

(   ) Ensino Fundamental  I      Ensino Médio (   ) 

(   )Ensino Fundamental II       Ensino Superior (   )    Pós-graduação (   ) outros______ 

Esta pesquisa visa obter dados para o desenvolvimento da  minha dissertação de mestrado intitulada: 

 

Instituto Inhotim na sensibilização ambiental: contribuições das visitas mediadas  panorâmicas para a 

Educação Ambiental, que está sendo realizado no curso de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie de São Paulo.  

 

A sua participação é muito importante e muito contribuirá para o desenvolvimento da  

pesquisa. 

 

Agradecemos pelo seu tempo e informações prestadas. 

 

Este trabalho não envolve qualquer  processo de avaliação de caráter institucional e os dados obtidos 

serão realizados dentro das regras da ética, resguardando o sigilo de identidade do entrevistado . 

Atenciosamente 

Maria Luiza Carlette Jungers 

Mestranda em Educação ,Arte e História da Cultura da UPM 
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Qual é a sua idade? 

Qual a cidade onde reside? 

B: Questões  

1) Quanto tempo  você tem de atuação profissional em Inhotim? 

2) Quais capacitações  são oferecidas pelo Instituto para os arte educadores e educadores 

ambientais que acompanham as visitas mediadas? 

3) Você já trabalhou em outros Museus como mediador (a)  

(   )sim             (   )não 

4) O que  o motivou a atuar na área? 

 

5) Em sua opinião,  qual é a importância e o tipo de contribuição que as visitas mediadas 

oferecem para os visitantes e educadores? 

     6)O que você aprendeu participando das visitas mediadas? 

7)Relacione os conteúdos que pela sua experiência como educador foram mais 

importantes para motivar os visitantes. 

8))Que sentimentos estiveram presentes nos participantes durante a visita? 

(   )empolgação com a natureza  

(   )empolgação com as obras de arte 

(   )surpresa  

(  ) Outros  

9)Os participantes  se mostraram interessados pelas questões ambientais? 

(   )sim             (   )não 

10)O que as visitas mediadas apresentam de diferente de uma aula tradicional no 

contexto da sala de aula? 

 

 (   )incentiva a socialização social 

(   )incentiva disciplina 

(   )integração 

(   )solidariedade 
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11) Como você motiva os visitantes durante a visita mediada ? 

12) Na sua opinião as atividades educativas que fazem parte das  visitas mediadas 

podem contribuir para a  educação ambiental na disseminação de valores e hábitos para a 

melhoria da qualidade de vida? 

Expliquequais 

13)Como você escolhe a temática a ser  apresentada ao grupo de visitantes? 

14)O que agregou à formação profissional  com a sua participação nas visitas 

mediadas? 

15)Como você se relaciona com a problemática ambiental da atualidade? 

16)Os participantes se mantiveram interessados durante a visita? 

(   )sim            (   )não 

17)Quais dificuldades que você encontrou no início de sua atuação como educador? 

18) Você compartilha suas experiências com outros educadores? 

(   )sim            (   )não 

 

19)Você acredita que os visitantes sentem mais liberdade  e aprendem mais em um 

ambiente natural como o Instituto Inhotim? 

(   )outros 

20)São oferecidas atividades complementares de arte e educação ambiental aos 

visitantes no período da visita? 

(   )material editorial (   ) ambiente digital (   )vídeos (   )mapas explicativos (  )oficinas 
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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ANEXO B- PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA DE INHOTIM 
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ANEXO C- TERMO DE COMPROMISSO –  PESQUSADORA  

 

 


