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Vinte e cinco de janeiro de 2019. O dia que 

mudou, para sempre, a vida de uma pacata 

cidade de Minas Gerais: Brumadinho. O 

rompimento de uma barragem em Córrego 

do Feijão tirou muitas vidas e afetou 

tantas outras, nossos vizinhos – afinal, 

Brumadinho é a casa do Inhotim.

O Instituto não foi atingido diretamente pelos 

rejeitos, mas precisou agir desde os primeiros 

instantes. Evacuamos o parque e ficamos 

fechados por duas semanas em respeito ao luto 

da cidade. A maioria de nossos funcionários é de 

Brumadinho, e alguns deles perderam amigos, 

parentes ou pessoas queridas. Desde a primeira 

hora do ocorrido, iniciamos o apoio psicológico a 

essas pessoas, um trabalho que continuará pelo 

tempo que for necessário.

Em meio à batalha pela superação desse impacto 

que foi, sobretudo, humano, vimos a oportunidade 

de nos aproximar mais da comunidade, 

estabelecendo um laço de confiança e respeito 

mútuo.

Tivemos uma perda expressiva de público nos 

meses que se seguiram, mas, com a presença 

solidária do público do Inhotim, e o apoio da 

comunidade, conseguimos retomar o índice 

crescente de visitação. Estar presente no Inhotim 

tornou-se ainda mais importante para a região, 

que tem no Instituto um grande atrativo turístico, 

e uma ferramenta de geração de desenvolvimento 

econômico alternativo à mineração.

Juntos, estamos mostrando que somos uma 

instituição resiliente, dinâmica, forte e mais viva 

do que nunca.  

Boa leitura!

Antonio Grassi

Diretor-presidente
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Fortalecer o relacionamento com a comuni-

dade foi ação prioritária para todas as áreas 

do Inhotim em 2019. E, sem dúvida, foi o maior 

motivo de orgulho do ano para o Instituto.

Programas como o Nosso Inhotim (entrada gratui-

ta para moradores de Brumadinho em qualquer 

dia da semana) e Palco Brumadinho (fomento das 

expressões culturais locais) viraram ações-mo-

delo para outras instituições. Democratizamos o 

acesso ao Inhotim de forma nunca antes feita, re-

forçando iniciativas como o Inhotim para Todxs.

Por meio das pesquisas em laboratórios, nosso 

Jardim Botânico ratificou seu papel na preserva-

ção de espécies. Utilizando o acervo botânico, 

abordamos, junto aos visitantes, questões impor-

tantes sobre ecologia e etnobotânica, que é o sen-

tido que as plantas fazem na vida das pessoas.

A programação educativa proporcionou ativi-

dades para famílias inteiras, e a cultural trou-

xe shows com artistas de renome internacio-

nal. No campo das artes plásticas, inauguramos 

mais uma obra monumental e uma exposição 

com artistas contemporâneos brasileiros.

Mais de 260 mil pessoas passaram pelo Inhotim em 

2019, nos ajudando a fechar o ano figurando de forma 

grandiosa na cena cultural e artística de nosso país.

EDITORIAL

Hélio Oiticica, Invenção da cor, Penetrável Magic Square # 5, De Luxe, 1977, detalhe.
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de visitantes desde

mais de

3 milhões

2006

visitantes em 2019

267.932
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Cerca de 50% do público teve acesso gratuito 
ao Instituto por meio de programas como 
Nosso Inhotim, Inhotim para Todxs e também 
das quartas-feiras gratuitas.

50%



Museu de Arte Contemporânea e Jardim Botânico
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23 galerias: Mata, True Rouge, Praça, Fonte, 

Cildo Meireles, Lago, Adriana Varejão, Doris 

Salcedo, Marcenaria, Doug Aitken, Galpão, 

Matthew Barney, Rivane Neuenschwander, 

Valeska Soares, Cosmococa, Miguel Rio 

Branco, Marilá Dardot, Carlos Garaicoa, 

Cristina Iglesias, Lygia Pape, Psicoativa 

Tunga, Carroll Dunham, Claudia Andujar.



Obras em acervo

1.203hectares de
área de visitação

140
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obras em exposição

548
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Adriana Varejão Albert Oehlen Alexandre da Cunha Victor Grippo 
Artur Barrio Charles Ray Chris Burden Cildo Meireles  Damián 
Ortega Claudia Andujar Dan Graham Dominique González-
Foerster Doris Salcedo Edgard de Souza Doug Aitken Ernesto 
Neto Franz Ackerman Hélio Oiticica & Neville d’Almeida Giuseppe 
Penone Carroll Dunham  John Ahearn and Rigoberto Torres 
 Jorge Macchi 57 artistas em exposição Juan Araujo Larry Clark 
Luiz Zerbini 21 países diferentes  Lygia Clark Lygia Pape Matthew 
Barney Marcius Galan Miguel Rio Branco Nuno Ramos Cristina 
Iglesias Paul McCarthy Pipilotti Rist Rirkrit Tiravanija Robert 
Irwin Marilá Dardot Rochelle Costi Carlos Garaicoa  Simon 
Starling Rivane Neuenschwander  Thomas Hirschhorn Tunga  
Valeska Soares Vik Muniz William Kentridge Yayoi Kusama
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hectares de uma Reserva 
Particular do Patrimônio 
Natural (rppn)

250

espécies nativas e raras 
de todos os continentes

5.000
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Jardim de Todos os Sentidos, Jardim Desértico, Jardim de 
Transição, Vandário, Jardim Veredas, Jardim Pictórico, 
Largo das Orquídeas, Jardim Sombra e Água Fresca.

8 JARDINS 
   TEMÁTICOS

Jardim Botânico Inhotim
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O Instituto Inhotim anunciou ao mundo, em 2019, 

inaugurações, literalmente, monumentais. Uma das 

novidades foi a maior obra já construída de Robert 

Irwin, localizada no ponto mais alto do Inhotim, em 

uma nova área aberta à visitação.

Na Galeria Mata, inauguramos a exposição 

“Visão Geral”, com uma seleção de artistas 

contemporâneos brasileiros. Já a Galeria Claudia 

Andujar recebeu uma nova instalação que tem 

encantado os visitantes. 

O ano também foi de muitos restauros e de 

reafirmar nosso compromisso com a conservação 

do patrimônio artístico: obras de Matthew Barney, 

A
R

TE
Tunga e Yayoi Kusama foram reabertas à visitação.

Também lançamos o Múltiplos Inhotim, projeto 

para fomentar o colecionismo, participamos da 

SP-Arte e integramos uma missão internacional 

para o Japão. Cada iniciativa é pensada visando 

ratificar o peso do Inhotim enquanto instituição 

cultural relevante no contexto mundial e, claro, 

proporcionar as melhores experiências aos nossos 

públicos. 
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Robert Irwin (EUA, 1928), conhecido por explorar a 

percepção como uma questão fundamental da arte, 

assina a obra que está no ponto mais alto do Inho-

tim, próximo ao Beam Drop Inhotim, de Chris Burden. 

A área, que até então não era acessível aos visitan-

tes, compõe uma vista deslumbrante para a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) presente no 

Inhotim. Construída em concreto, aço inox e vidro ar-

tesanal, a estrutura tem 6,3 metros de altura por 14,6 

metros de diâmetro. O conceito traz mais uma experi-

ência multissensorial ao Inhotim, uma vez que o pú-

blico pode, literalmente, imergir na obra do artista. 

INAUGURAÇÃO 2019
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Na Galeria Mata, a exposição “Visão Geral” 

reuniu trabalhos de seis artistas brasileiros 

com a proposta de expor e provocar o debate 

de questões da escultura contemporânea, 

como abstração, tridimensionalidade e res-

significação de objetos do cotidiano. A mos-

tra é composta por obras de Laura Vinci, Iran 

do Espírito Santo, Sara Ramo, José Damas-

ceno, Alexandre da Cunha e Marcius Galan.

GALERIA MATA 
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Laura Vinci (São Paulo, 1962) assina Máquina 

do mundo, 2005, que toma seu título empres-

tado do célebre poema de Carlos Drummond 

de Andrade (1902-1987). Laura iniciou sua pro-

dução nos anos 1980, participando de várias 

exposições no Brasil e no exterior. Entre elas, 

destacam-se: Estados (CCBB - SP), a 26ª Bienal 

Internacional de São Paulo, duas edições 

da Bienal do Mercosul, The South Project 

(residência em Melbourne, Austrália) e Papéis 

Avulsos (Art Center, South Florida, Miami).

LAURA VINCI 
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Iran do Espírito Santo (Mococa, 1963) re-

presenta objetos comuns em esculturas de 

formas perfeitas. Barril de petróleo, 2006-7, é 

feita de uma estrutura maciça em granito. Já 

em Sem título (Desdobrado), 2004, o vidro é 

a matéria-prima. Em suas obras, Iran dialoga 

com a arquitetura, o design e a fotografia. 

Desde o fim da década de 1980, produz ins-

talações nas quais realiza intervenções nos 

espaços expositivos, como em Real (1989).

IRAN DO ESPÍRITO

17  // 64



Sara Ramo (Madri, 1975), artista plástica hispano-bra-

sileira, busca revelar os elementos e os espaços orde-

nados em situações de desarranjo da normalidade 

esperada. Fissura (da série mapas), 2011, é, a princí-

pio, escondida em uma fresta na parede. Mas tem o 

interior totalmente diferente do imaginado, em que 

objetos tomam protagonismo em um “caos cuidado-

samente arranjado”.

SARA RAMO
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José Damasceno (Rio de Janeiro, 1968) utiliza, em 

suas esculturas e instalações, elementos banais 

do cotidiano, em contraponto com a escultura 

clássica. Aborda comumente um jogo entre repre-

sentação e abstração, entre o clássico e o trivial. 

Em Método para arranque e deslocamento, 1992-

93, o artista cria movimento, profundidade e vol-

umetria utilizando um revestimento de carpete 

comum em ambientes domésticos e empresariais.

JOSÉ DAMASCENO
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Alexandre da Cunha (Rio de Janeiro, 1969) opera de 

forma crítica dentro de uma escala de valores que 

une cultura brasileira pop e modernismo, artes de-

corativas e cultura pop britânica. Em Mix (Boom), 

2017, ele fragmentou uma betoneira, máquina fun-

damental para a produção de concreto, se desdo-

brando em novos elementos. A solidez original se 

desfaz, e a visão e o espaço atravessam as formas.

ALEXANDRE DA CUNHA



Marcius Galan (Indianápolis, 1972), ganhador do 

Prêmio Investidor Profissional de Arte (Pipa 2012), 

assina Seção diagonal, 2008, na exposição “Visão 

Geral”. A obra é composta por elementos básicos 

comuns à arquitetura (parede, teto, piso, tinta, luz 

e cera), utilizados para criar uma ilusão visual. De 

certo modo, o trabalho é um convite à contraven-

ção, instigando o observador a tocar a obra e pro-

var sua materialidade.

MARCIUS GALAN
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A galeria Claudia Andujar recebeu a instalação 

Yano-a, de Gisela Motta, Leandro Lima e Claudia 

Andujar. O trabalho foi desenvolvido a partir da 

apropriação de uma fotografia em preto e branco 

de uma casa comunitária Yanomami incendiada, 

feita em 1976 por Cláudia.

GALERIA CLAUDIA ANDUJAR
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CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO

Três obras icônicas para o Inhotim e para a arte con-

temporânea mundial foram reabertas ao público, 

após um processo minucioso de restauro. 

Está de volta aos olhares impressionados dos visitan-

tes De lama lâmina, 2009, de Matthew Barney. Após 

dez anos de exibição, a obra foi restaurada pelo Inho-

tim, com acompanhamento da equipe do artista, que 

fez diversas visitas ao Instituto. 

Também foram reabertas a Galeria True Rouge, de 

Tunga, e a obra Narcissus Garden Inhotim, de Yayoi 

Kusama, cujos restauros arquitetônicos e nas obras 

de arte garantiram a melhor fruição possível para 

público.
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O Instituto apresentou, em novembro, junto 

com a Inauguração 2019, o projeto Múltiplos 

Inhotim, criado para fomentar o colecionismo 

e incentivar a produção artística. A primeira 

edição foi fruto de uma parceria entre a Inhotim 

Loja Design e a Carbono Galeria, com obras de 

Laura Vinci e Marcius Galan, artistas convidados 

pela curadoria do Instituto a desenvolver peças 

inéditas, especialmente para o projeto. Marcius 

desenvolveu a escultura Forquilha, 2019, com 

edição de 30 exemplares, e Laura a litogravura X 

vermelho, 2019, com edição de 100 exemplares.

MÚLTIPLOS INHOTIM
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Spider (Aranha), 1996, da escultora francesa Louise 

Bourgeois, seguiu seu caminho itinerante por 

instituições culturais brasileiras em abril. A obra, 

que faz parte da Coleção Itaú Cultural, chegou 

ao Inhotim em 15 de dezembro de 2018 e foi 

instalada na Galeria Mata. A escultura de mais de 

700 quilos foi vista no Brasil pela primeira vez na 

23ª Bienal de São Paulo. Em 1997, o Itaú Cultural 

a cedeu em regime de comodato ao Museu de 

Arte Moderna – MAM/SP, no Parque Ibirapuera.

DESPEDIDA DA SPIDER
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Um principais eventos de arte da América 

Latina, a SP Arte conta com a presença de 

galerias do Brasil e do mundo. Sua 15ª edição 

aconteceu entre 3 e 7 de abril, no Pavilhão 

da Bienal, no Parque do Ibirapuera.

O estande do Instituto foi criado com foco na 

exposição da marca Inhotim, no relacionamento 

com o público e na divulgação e venda do 

trabalho do artista Luiz Zerbini. A série de 30 

fotogravuras foi resultado de uma residência 

de Zerbini e o impressor João Sanchez no 

Instituto em 2016, em que produziram mono-

tipias a partir dos destaques botânicos. 

SP-ARTE 2019



INHOTIM NO JAPÃO

A convite da embaixada do Brasil em Tóquio, mem-

bros do Instituto Inhotim participaram de uma mis-

são internacional no Japão, em setembro. Inédita no 

Itamaraty em se tratando de instituição cultural bra-

sileira, a ação teve o objetivo de promover o intercâm-

bio entre as duas culturas.

A diretora executiva Renata Bittencourt e o gerente 

executivo Felipe Paz visitaram instituições como a 

Benesse Art Site Naoshima, entidade similar ao Inho-

tim pela forma de integrar arte, natureza, arquitetura 

e relacionamento com a comunidade de seu entorno.

A programação incluiu uma visita à região da trienal 

de arte contemporânea de Echogo-Tsumari, que uti-

liza a cultura para o desenvolvimento do turismo em 

áreas afetadas pelo decréscimo populacional, além 

de uma imersão no Projeto Reborn, que envolve o uso 

da arte para a revitalização da área atingida por um 

tsunami, em 2011. Tais conhecimentos podem contri-

buir para o desenvolvimento de ações para supera-

ção do luto coletivo que ainda afeta a população de 

Brumadinho, após a tragédia em janeiro na região.
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A O ano de 2019 foi importante para o conjunto de 

ações que envolvem o Inhotim enquanto Jardim 

Botânico. Ratificamos nosso papel na realização de 

pesquisas e atitudes sustentáveis que visam a res-

tauração e preservação de florestas.

Movimentamos o Instituto com eventos que concre-

tizam nossa posição de referência nacional e inter-

nacional em botânica. Entre os destaques, fizemos 

mais uma Semana do Meio Ambiente, com ativida-

des em endossam a educação ambiental, e nossa 

primeira Exposição de Orquídeas.

Outra de nossas conquistas foi a inauguração do poéti-

co jardim Sombra e Água Fresca, o maior do Inhotim. O 

espaço agora proporciona o melhor uso possível para 

visitantes e a comunidade de Brumadinho: momentos de 

fruição, contemplação e descanso em meio à beleza da 

flora frutífera e aos encantos da fauna que vai nos visitar.

Jardins temáticos, área de preservação natural, cerca de 

5 mil espécies de todos os continentes, uma das maio-

res coleções de palmeiras do mundo – tudo isso e muito 

mais compõem a exuberância do Jardim Botânico Inho-

tim.

28  //  64



NOVO JARDIM POÉTICO

O Instituto Inhotim inaugurou, em novembro, 

seu maior jardim, o Sombra e Água Fresca. Cheio 

de bossa, cores, sons e sabores, o espaço propor-

ciona aos visitantes uma experiência contempla-

tiva e multissensorial. O jardim poético esbanja 

paisagens repletas de histórias, plantas que 

habitam nossa memória afetiva, momentos de 

descanso e fruição, além de uma potente voca-

ção para a educação ambiental.

Localizado em uma antiga área de pastagem, o 

Sombra e Água Fresca é fruto de um processo 

criativo de quase dez anos. Uma inspiração do 

paisagista do Instituto, Pedro Nehring, com a 

execução de uma equipe dedicada a entregar as 

melhores experiências aos que passam por ali.

Plantas nativas e exóticas, muitas delas bem pre-

sentes em nossa história e cultura, como o jacaran-

dá, o guanandi e a pitangueira, estão disponíveis 

para a contemplação. O espaço tem área de 32 mil 

metros quadrados; abriga uma comunidade de 

plantas com cerca de 700 espécies, incluindo belos 

exemplares, como o buriti, a lichia e o cedro.  

O curso d’água que percorre o jardim, as sombras 

que trazem frescor à caminhada e a grande diver-

sidade de plantas ajudam a criar um clima idílico 

não só para os visitantes, mas também para os 

pássaros e insetos que vêm se alimentar de flores 

e frutos. Enquanto descansam em um dos bancos, 

os visitantes podem relaxar ao som dos sabiás, dos 

pica-paus e de vários outros pássaros.

O Sombra e Água Fresca é permeado por dois pi-

lares principais. O primeiro, a etnobotânica, preza 

pelo uso cultural das plantas, ou seja, leva em 

conta o sentido que elas fazem na vida das pesso-

as. O segundo pilar é a transformação do território, 

uma vez que a área foi transmutada em um lugar 

rico em biodiversidade e que valoriza as relações 

entre fauna e flora. Nesse sentido, a comunidade 

no entorno do Inhotim também tem certo prota-

gonismo: ela conheceu, décadas atrás, um cenário 

bem diferente. Agora, pode aproveitá-lo em sua 

melhor forma, descobrindo novas vocações para o 

território.
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PIONEIRISMO AMBIENTAL
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Realizar atividades voltadas para a manutenção 

do acervo botânico, pesquisa científica, conser-

vação e educação ambiental. Essas são algumas 

das missões do Viveiro Educador do Inhotim. 

Parte de toda a coleção botânica do Instituto 

está representada nos jardins do espaço, que 

ocupa uma área de aproximadamente 25 mil 

metros quadrados. É no Viveiro que são reali-

zadas pesquisas pioneiras na propagação de 

plantas de difícil cultivo, seja de espécies orna-

mentais ou de interesse para a conservação. 

É lá, também, que está o Banco de Sementes. O 

objetivo é conservar plantas fora do seu local de 

origem, com a possibilidade de ficar armazenadas 

por longos períodos, sem perder a viabilidade. 

Essas sementes podem ser reintroduzidas na 

natureza, reforçar populações e contribuir com a 

recuperação de habitats. Com essa estratégia, elas 

podem ser reinseridas em biomas prejudicados por 

fatores climáticos, de urbanização desordenada ou 

de uma catástrofe ambiental, por exemplo. 

O Banco de Sementes do Inhotim tem mais de 220 

mil sementes viáveis, de 34 espécies.
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A 1ª Exposição de Orquídeas no Inhotim foi 

um sucesso. O evento aconteceu nos dias 30 

e 31 de agosto e 1º de setembro, em parceria 

com a OrchidBrazil, fornecedora oficial das 

orquídeas Cattleya walkeriana do Instituto.

Foram expostas 400 exemplares de Cattleyas, 

orquídeas híbridas e exóticas em uma progra-

mação variada para agradar todos os públicos, 

tanto especialistas quanto apreciadores. 

As plantas escolhidas foram das espécies e 

grupos Cattleya walkeriana, Cattleya nobilior, 

Cattleya sazonal; orquídeas híbridas, micro-

-orquídeas e orquídeas exóticas. A exposição 

contou também com oficinas para o público 

e premiação de exemplares de plantas. 

EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS 
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O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado 

no dia 5 de junho e, a cada ano, o Inhotim pro-

move uma série de atividades educativas para 

sensibilizar a sociedade quanto às questões 

ambientais. Em 2019, o Instituto ratificou sua 

vocação como agente de recuperação ambiental 

local, com conhecimentos que colaboram com a 

restauração de áreas impactadas pela mineração 

e com a conservação de espécies botânicas. 

O tema da 15ª Semana do Meio Ambiente Inho-

tim, que ocorreu entre 4 e 9 de junho, foi “De 

sementes a florestas”. O objetivo foi debater a 

importância das sementes na restauração de 

florestas por meio do acervo botânico. Durante 

a programação, o público teve acesso aos 

bastidores de produção e pesquisa do Jardim 

Botânico, bem como alguns de seus acervos.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
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O curador botânico do Instituto, Juliano Borin 

(de azul, o segundo da direita para a esqueda), 

participou de um projeto colaborativo interna-

cional no Montgomery Botanical Center (Flórida), 

em julho. Ele ministrou palestra apresentando 

o Inhotim de modo a destacar nossa integração 

entre Museu e Jardim Botânico, e convidou 

pesquisadores de outros países a conhecerem e 

utilizarem nossos acervos. Durante três semanas, 

ele aprimorou conhecimentos botânicos sobre as 

Arecaceae; conheceu a maior e melhor coleção 

de palmeiras dos Estados Unidos; e se inteirou 

sobre as formas de produção e administração 

de outros jardins botânicos internacionais.

INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO 
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GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL 

A gestão ambiental é imprescindível para a ma-

nutenção da sustentabilidade no Inhotim. Essa é 

uma das frentes de trabalho da equipe do Jardim 

Botânico, responsável por gerir os recursos natu-

rais (hídricos, resíduos sólidos, solos, efluentes, 

energia, fauna e flora) presentes na instituição. A 

equipe também trabalha para:

- Orientar ações que tenham impactos ambien-

tais de modo a torná-las menos danosas.

- Mitigar as consequências das atividades desen-

volvidas (operação e visitação) para o ambiente.

- Garantir a legalidade e o cumprimento da legis-

lação ambiental.

- Estimular funcionários, visitantes e parceiros a 

adotarem comportamentos e práticas sustentáveis.

O Instituto possui um depósito temporário de resí-

duos de construção civil, posteriormente levados 

para o aterro sanitário licenciado de Brumadinho. 

Há também um depósito temporário de resíduos 

perigosos, conforme exigido pela legislação. Os 

materiais recicláveis são doados para a Associação 

dos Catadores do Vale do Paraopeba (Ascavap), 

localizada em Brumadinho. Em 2019 foram repassa-

das 6,97 toneladas de materiais para a associação, 

que também recebe o óleo de cozinha gerado nos 

pontos de alimentação - foram 680 litros no ano.

Na Estação de Efluente (ETE), quase 100% do efluen-

te gerado pelo Instituto é tratado e destinado ao 

Rio Paraopeba, dentro dos limites previstos na lei. 

A água usada no Inhotim (para consumo humano, 

irrigação e manutenção) é captada em poços arte-

sianos e barramentos localizados dentro do próprio 

Instituto e em seu entorno. Todas as captações são 

regularizadas e possuem outorga ou cadastro de 

uso insignificante, de acordo com seu enquadra-

mento.



Sem dúvida, 2019 foi o ano para estreitarmos os laços 

com a comunidade de Brumadinho e região. O acesso 

ao Inhotim nunca foi tão democrático e próximo de 

um público tão importante para nós. O programa 

Nosso Inhotim assumiu o protagonismo neste ano, e 

bateu recordes de cadastrados – nossos vizinhos que, 

agora, entram de graça no Inhotim em qualquer dia 

da semana, e têm muitos outros benefícios por aqui. 

Outra bela iniciativa é o Inhotim para Todxs, que em 

2019 bateu sua meta de atendimentos.

Desde a abertura do Instituto ao público, a equipe E
D

U
C

AT
IV

O
do Educativo já realizou 951.316 atendimentos - inter-

nos, a visitantes e à comunidade -, incluindo visitas 

panorâmicas e temáticas, programas de formação e 

de democratização do acesso. Em 2019, foram 42.812 

atendimentos. Mas é importante frisar que a priorida-

de da área não é só o número de atendimentos, mas 

também a qualidade dessas entregas. É apresentar, 

mediar e destrinchar o universo que pode ser explo-

rado por meio da arte e da botânica. 
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COMUNIDADE

O fortalecimento do Programa Nosso Inhotim foi 

um dos maiores orgulhos do Instituto em 2019. 

Ao todo, foram cadastrados 5.467 moradores de 

Brumadinho. Desses, 3.563 visitaram o Parque 

pelo menos uma vez no ano, correspondendo a 

um índice de 65%. 

Por meio do programa, os habitantes da cidade 

podem entrar no Inhotim de graça, em qualquer 

dia da semana, não apenas às quartas-feiras, 

como os demais públicos. Também têm 50% de 

desconto nos eventos promovidos pelo Inhotim, 

como shows, espetáculos de dança e peças de 

teatro. E como são uma parcela especial dos 

visitantes, os cadastrados são convidados a 

participar de sorteios para eventos realizados por 

outras organizações, como o MECAInhotim. 

Ao longo do ano, equipes do Inhotim montaram 

postos para cadastro presencial dos moradores em 

locais como a praça da rodoviária de Brumadinho, o 

Córrego do Feijão e escolas.

O Nosso Inhotim é mais um incentivo para que a 

comunidade frequente o Instituto e também se 

aproprie do lugar. Aos poucos, foi percebido não 

só o aumento do número de cadastros e visitas, 

mas também que essas pessoas têm feito novos e 

mais simples usos do Parque, como ler um livro ou 

apenas contemplar a paisagem.



Superamos a meta de atendimentos do programa 

Inhotim para Todxs, projeto socioeducativo de 

acolhimento de integrantes de programas sociais, 

associações e grupos comunitários. Para 2019, o 

Instituto almejava atender 10 mil pessoas, mas 

beneficiou 547 pessoas a mais. 

Mais de 100 mil pessoas já foram beneficiadas 

pela iniciativa, desenvolvida desde 2011. Foram 

atendidas instituições públicas e organizações da 

sociedade civil como Associações de Pais e Ami-

gos dos Excepcionais (APAEs), Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), escolas estaduais e munici-

pais e Organizações Não Governamentais (ONGs). 

Além da gratuidade no acesso e do acolhimento 

personalizado, grupos de municípios parceiros 

(Brumadinho, Mário Campos e Sarzedo) tiveram 

transporte gratuito de ida e volta no Inhotim. 

A partir do segundo semestre, além do acolhimen-

to, o Educativo introduziu, como metodologia do 

projeto, visitas educativas para grupos escolares 

(adolescentes correspondem a mais de 60% do 

público). O Inhotim para Todxs beneficiou princi-

palmente o Estado de Minas Gerais ao atender 69 

cidades e uma cidade de São Paulo.

META ALCANÇADA NO INHOTIM PARA TODXS
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O Instituto Inhotim se engajou nas celebrações 

do Setembro Azul, com ações para a comunidade 

surda. Uma programação educativa direcionada 

aconteceu de 24 a 29 de setembro, e representou 

uma conquista do Instituto em seu projeto de 

estudos da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

iniciado em maio de 2018. Muito mais do que 

proporcionar a entrada no Parque e a comunica-

ção com o público surdo, o Inhotim tem buscado 

se aprofundar na cultura da comunidade surda. 

Com a ajuda da professora de Letras/Li-

bras Clarice Alves, foi formada uma turma 

de funcionários das equipes de Atendimen-

to, e produzido um material didático intera-

tivo, exclusivo para o trabalho no Inhotim. 

Em janeiro de 2019, para reforçar o time, contra-

tamos o primeiro funcionário fluente em Libras, 

para a equipe de monitores. Juan Pablo, além do 

conhecimento técnico, aproximou ainda mais o 

Instituto da comunidade surda. Em agosto, re-

crutamos mais duas funcionárias fluentes em 

Libras, Jaíne Silva e Letícia Shariff, que passaram 

a integrar o grupo de estudos e a equipe de con-

dutores de carrinhos. Outro ganho do projeto 

foi a inclusão de acessibilidade em Libras em 

nosso site por meio da parceira com a Hand Talk, 

com tradução de todos os textos do portal.

SETEMBRO AZUL
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O Instituto Inhotim recebe cerca de 45.500 visitantes 

estrangeiros por ano e, para atendê-los com excelên-

cia, desenvolveu o Inhotim English Language Pro-

gram.

A iniciativa piloto exclusiva foi feita em conjunto 

com o Escritório da Embaixada dos Estados Unidos 

em Belo Horizonte. O projeto começou em abril, 

quando a especialista em ensino de língua inglesa 

pela Universidade de Michigan, Martha Epperson, 

fez um trabalho de imersão no Inhotim, a fim de 

criar métodos de aprendizagem específicos para as 

coleções de arte e botânica do Instituto. As equipes 

do Educativo e de Atendimento já se reuniam fre-

quentemente para praticar o inglês utilizado no dia 

a dia, treinando conversação e estudando o acervo 

juntos.

Após um diagnóstico inicial, a especialista desen-

volveu e testou a metodologia de aprendizagem da 

língua inglesa, utilizando como base o acervo e es-

tratégias já executadas pelos educadores bilíngues 

durante as visitas. 

O conteúdo foi criado em formato digital, e reúne ví-

deos mediados, nuvens de vocabulário, textos auxi-

liares e atividades envolvendo perguntas frequentes 

dos visitantes sobre o acervo. O material está dispo-

nível para todos os funcionários interessados em 

aprender ou aprimorar o inglês.

ENGLISH LANGUAGE PROGRAM
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Uma novidade deu o que falar no Inhotim 

em 2019: os visitantes tiveram a chance de 

participar de duas edições de piqueniques 

no parque, saboreando bons momentos 

emoldurados pelas paisagens do Museu e 

Jardim Botânico. Na edição de julho, compondo 

a programação de férias, o Educativo também 

propôs atividades lúdicas para as famílias.

PIQUENIQUE NO INHOTIM
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A cidade de Brumadinho não tem um cinema, en-

tão, para agradar os moradores fãs da sétima arte, 

o Inhotim promoveu uma sequência de exibição 

de filmes. As sessões ocorreram aos domingos, 

no Espaço Igrejinha, e contou com longas como 

“Uma Aventura Lego 2”, "Como Treinar o Seu Dra-

gão 3" e “WiFi Ralph: Quebrando a Internet”.

EXIBIÇÃO DE FILMES
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ESCOLA DE MÚSICA INHOTIM

Os projetos da Escola de Música Inhotim estiveram 

a todo vapor em 2019. Houve diversas apresenta-

ções e aprendizados novos para os alunos da Escola, 

além de apresentações da Orquestra de Câmara 

Inhotim.

A Escola de Música abarca três turmas que propor-

cionam uma formação musical gratuita a moradores 

da região de Brumadinho. São elas: Escola de Cordas, 

Iniciação Musical Infantil e Vozes e Canto. No total, 

são 140 alunos. 

Na Escola de Cordas, 80 jovens de 10 a 18 anos de 

idade aprendem instrumentos como violino, violon-

celo, viola de orquestra e contrabaixo acústico. Os 

participantes são prioritariamente estudantes da 

rede pública de ensino e residentes de Brumadinho. 

Todos os encontros acontecem de quarta a sexta, 

das 13h30 às 17h,  possibilitando aos grupos um 

contato direto com o acervo do Inhotim e com toda 

a programação desenvolvida no Instituto. 

As atividades dos projetos Iniciação Musical Infantil 

e Vozes e Canto têm ênfase no canto coral e acon-

tecem sempre às terças-feiras no turno da tarde. A 

Iniciação Musical Infantil atende 20 crianças de 7 a 

10 anos que experimentam os primeiros contatos 

com a música. Já as aulas de Vozes e Canto têm a 

participação de até 40 pessoas com mais de 18 anos. 

Alguns já têm experiência de canto em coros e agre-

gam essa vivência ao repertório de músicas popula-

res.
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O projeto Encontro Marcado busca a integração 

entre as áreas do Instituto e a democratização do 

acesso aos acervos botânico, artístico e histórico-

-cultural do Inhotim pelos funcionários. Em 2019 fo-

ram realizados 47 encontros, com 765 participações. 

Ao longo do ano, a iniciativa foi expandida para en-

volvimento de familiares de funcionários e visitas a 

entidades do território de Brumadinho. O objetivo 

foi adensar as conexões e pesquisas do Instituto a 

partir de práticas transversais.

ENCONTRO MARCADO
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O programa Ação Jovem é um conjunto de iniciativas 

formativas continuadas voltadas para adolescen-

tes regularmente matriculados na rede pública de 

ensino de Brumadinho. O objetivo é potencializar o 

protagonismo juvenil por meio do desenvolvimento 

da autonomia, criatividade, pesquisa e construção de 

conhecimento. Desde 2007, a metodologia permeia os 

acervos botânico e artístico do Inhotim, bem como 

sua relação com os territórios da comunidade.  O pro-

grama é composto por dois projetos: 

Laboratório Inhotim: dividido em dois módulos, trata-

-se de um espaço de pesquisa, experimentação e pro-

dução de conhecimento que dialoga com as pautas 

socioambientais da cidade, a potência dos acervos de 

Inhotim, a diversidade cultural, questões contemporâ-

neas, e de construção de identidades. Em 2019 foram 

atendidos 31 alunos. 

Jovens Agentes Ambientais: prioriza a formação de 

jovens para a inclusão sócio-político-ambiental. O 

trabalho é feito por meio do estímulo de debates 

sobre sustentabilidade e qualidade de vida na con-

temporaneidade, despertando um olhar crítico para 

a busca de ações de mobilização social em prol do 

meio ambiente.  

AÇÃO JOVEM
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Uma programação cultural diversificada levou mais 

de 34 mil pessoas ao Inhotim em 2019. A agenda foi 

aberta em abril, mostrando o potencial do Instituto 

para impulsionar novamente a vida e a alegria em 

Brumadinho. Veja a relação de apresentações:

- Lenine – Em Trânsito

- Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

- Orquestra Ouro Preto toca Beatles

- Valencianas: Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

- Música de Brinquedo: Pato Fu e Grupo Giramundo

- Titãs – Trio Acústico
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Uma das estrelas da programação cultural de 2019 

foi o projeto Palco Brumadinho. Construído com 

artistas da cidade, ele mostrou a expressão artística 

e musical da região em apresentações imperdíveis 

e abertas para todo o público. Cada apresentação 

mensal reuniu cantores, compositores e grupos 

tradicionais em shows realizados em áreas icônicas 

do Instituto: a centenária árvore Tamboril, o Magic 

Square de Hélio Oiticica e o Centro de Educação e 

Cultura Burle Marx. A seleção dos artistas foi feita 

por uma equipe de curadoria formada por pessoas 

com forte atuação cultural na cidade: Leci Strada 

(compositor e cantor); Márcio Nagô (cantor e com-

positor); Júlio Santos (maestro da Escola de Música 

Inhotim); e Janaína Janeiro (educadora do Inhotim).

PALCO BRUMADINHO
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Uma edição extra do festival MECAInhotim foi re-

alizada em 2019, o MECANewYear, no Réveillon. O 

evento ocorreu de 28 a 31 de dezembro. Já a edição 

tradicional aconteceu em maio, com shows de Gil-

berto Gil, Pitty, Duda Beat e Erasmo Carlos, Céu e 

Tulipa Ruiz.

FESTIVAIS DO MECA
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IRON RUNNER 2019

A quarta edição da corrida Iron Runner Brasil 

aconteceu no dia 6 de julho, em meio às Brumas 

que pairam sob o Inhotim nessa época do ano. 

Cerca de mil atletas, profissionais e amadores, 

disputaram os percursos de 7k, 14k e 21k.



seus caminhos, jardins, obras, galerias, sons, cores, 

aromas, texturas.

Foi criada uma identidade visual exclusiva para a 

campanha, que embasou toda a produção de pe-

ças, anúncios e demais formas (on-line e off-line) de 

comunicação ao longo do ano. A equipe de Comu-

nicação também desenvolveu ações de interação 

com o público durante os eventos da programação 

cultural, engajando os visitantes do Inhotim na 

causa.

Um dos grandes desafios para a Comunicação do 

Inhotim em 2019 foi mostrar aos nossos públicos 

que o Inhotim não foi afetado pela tragédia ocorri-

da na cidade, em janeiro. E que a melhor forma de 

contribuir para a recuperação da cidade era fazer-

-se presente nela. 

A campanha de comunicação do ano, “Presença”, 

nasceu com objetivo de trazer de volta o público 

ao Inhotim, reconhecendo que, apenas junto dele, 

seria possível a continuidade das ações do Instituto. 

Além disso, a iniciativa buscou exaltar a experiência 

de estar no Inhotim, evidenciando a potência de 

seus acervos.

O conceito de Presença trazia dois significados. O 

primeiro, mais político, foi o da presença como uma 

afirmação de coletividade e de corresponsabilidade, 

quando estar presente, fisicamente, no Inhotim, re-

presentava o apoio a uma causa. O outro significa-

do, mais poético, se relacionava às inúmeras possi-

bilidades da experiência do visitante no Inhotim em C
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A função da assessoria de imprensa do Inhotim é 

abastecer a mídia com informações sobre o Instituto 

e pautar os veículos com temas de interesse da so-

ciedade, além de promover as atividades do Inhotim 

em prol da arte, cultura, educação e do meio am-

biente. A assessoria apura os assuntos com as diver-

sas áreas e fontes do Instituto, divulgando de forma 

estratégica para imprensa. Outra forma de atuação 

é organizar press trips com jornalistas e formado-

res de opinião, para que conheçam e compartilhem 

suas experiências no Inhotim.

INHOTIM NA IMPRENSA
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8.263  
vezes citado em veículos 

nacionais, totalizando um 
retorno de mídia de

R$ 87.165.879,61
2.014  

inserções em veículos 
internacionais, totalizando um 
retorno de mídia de

US$ 19.295.870

R$ 165.314.153,11*
Total de retorno de mídia

*Considerando a conversão em dólares: US$ 1 = R$ 4,05

Retorno de mídia 2019
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INHOTIM NAS REDES 

A presença on-line é uma das formas mais im-

portantes para divulgar os trabalhos desenvolvi-

dos no Inhotim. Produzimos conteúdos (muitos 

deles, exclusivos), para site/blog e redes sociais 

como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 

Apesar de o alcance e o engajamento orgânico 

das publicações digitais serem satisfatórios, 

o Instituto também investe em mídias nessas 

redes, mediante um planejamento de comunica-

ção digital.



322.198 

seguidores no Facebook

318.795
seguidores no instagram94.065

seguidores no Twitter

32.926
novas visualizações nos vídeos e 
425 novos inscritos de 1° de janeiro a 
31 de dezembro de 2019

789.278
Visitas no site do Inhotim  
no período de 1º de janeiro  
a 31 de dezembro de 2019
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O Instituto Inhotim segue avançando na imple-

mentação de práticas de governança corporativa e 

compliance, com a construção de normativas inter-

nas baseadas em seu Código de Conduta Ética, de 

Políticas e procedimentos de integridade levados 

à risca pela organização. Desde 2013, o Instituto 

passa pelo crivo de uma auditoria externa indepen-

dente.

O Programa de Compliance é baseado nos pilares: 

compromisso da alta administração; avaliação 

periódica de riscos; Código de Conduta, políticas e 

procedimentos de compliance; controles internos; 

treinamento e comunicação; canal de denúncia; 

investigações internas; Due Diligence de Integrida-

de.

Todos os documentos podem ser consultados em 

http://inhotim.org.br/governanca.G
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Estrutura 
Organizacional

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

COMPLIANCE OFFICER

JURÍDICO

DIRETORIA BOTÂNICA DIRETORIA ARTÍSTICA

PROJETOS /
 CAPTAÇÃO

FINANCEIRO

EXECUTIVO

COMUNICAÇÃOEDUCATIVO
RECURSOS 
HUMANOS

OPERAÇÕES

CURADORIA
ARTÍSTICA

TÉCNICA
CURADORIA
BOTÂNICA

PAISAGISMO



Presidido pelo economista Ricardo Gazel, o Conse-

lho de Administração se reúne trimestralmente ou 

quando necessário. Atribuições: deliberar sobre os 

direcionamentos estratégicos do Instituto, como 

planos de atividade, orçamentos e investimentos; 

indicar membros do conselho consultivo; fixar dire-

trizes para os trabalhos desenvolvidos pela direto-

ria; debater e aprovar outros assuntos de interesse 

social.

Atribuições: assessorar e dar suporte nas decisões 

da instituição, fornecendo dados, análises, 

estudos, opiniões e pareceres. Reúne-se uma vez 

por ano e é composto por 19 personalidades com 

reconhecida atuação nas áreas estratégicas do 

Inhotim. Atualmente, é presidido pelo economista 

Claudio de Moura e Castro, um dos mais renomados 

educadores do Brasil.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO CONSULTIVO

Conselhos 
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O Inhotim é uma entidade privada, sem fins lucra-

tivos, reconhecida pelo Governo do Estado de Mi-

nas Gerais como uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (Oscip). Para realização de 

todas as suas ações, o Instituto tem várias fontes 

de recursos, incluindo bilheteria, eventos, empre-

sas de alimentação e loja, convênios, patrocínios 

(empresas públicas e privadas) e doações (pessoa 

física e jurídica).
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instituições para ampliar os benefícios oferecidos 

aos membros. Dessa forma, expandimos as van-

tagens para fora do Inhotim, firmando parcerias 

com instituições culturais de São Paulo, academias, 

restaurantes, livrarias, cafés, hotéis e pousadas, 

espaços de coworking em Belo Horizonte e hotéis e 

pousadas de Brumadinho. 

Mantivemos e ampliamos os benefícios oferecidos 

dentro do Inhotim, como: acesso a conteúdos e 

experiências exclusivas ligadas aos nossos acervos 

artístico e botânico; recebimento de informações 

em primeira mão por meio de newsletter; acesso 

gratuito e ilimitado ao Instituto pelo período de um 

ano. 

Os Amigos são pessoas que compreendem a impor-

tância do Instituto e colaboram financeiramente 

com sua manutenção. Por meio da Lei de Incentivo 

à Cultura (Lei 8.313/91), é possível destinar até 6% 

do Imposto de Renda (IR) para o Inhotim. Esse re-

curso contribui para a sustentabilidade do Museu 

e Jardim Botânico, e também com a realização de 

projetos educativos, muitos deles voltados para a 

comunidade de Brumadinho. Assim, pessoas físicas 

se sentem parte do Inhotim e ajudam a reafirmar o 

compromisso de disseminar arte, botânica, cultura 

e educação.

Em 2019, após realização de estudos, foi desenvol-

vido um novo desenho para o programa Amigos do 

Inhotim. Foram feitos contatos e visitas a outras 
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PROGRAMA AMIGOS DO INHOTIM
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Patrocínio Máster

Patrocínio

Carro Oficial Fornecedor Oficial

Copatrocínio

RealizaçãoPrograma

Hotéis Parceiros Restaurantes Parceiros

Parceiro de Mídia

Apoio

Locadora Oficial
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DOAÇÕES

RECEITAS (EM MILHARES DE REAIS)

INGRESSOS

RECEITAS COM PARCERIAS

VENDAS

RECEITA DE ALUGUEL

PROJETOS E CONVÊNIOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (TRIBUTOS)

TOTAL BRUTO

TOTAL LÍQUIDO

R$ 19.412

R$ 5.966

R$ 400

R$ 135

R$ 1.085

R$ 16.894

- R$ 254

R$ 43.892

R$ 43.638

Configuração do orçamento realizado em 2019

As contas do Instituto são auditadas pela empresa Ernst & Young desde 2012.
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DESPESAS COM PESSOAL 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO

VIAGENS E ESTADIAS

SERVIÇOS GRÁFICOS

ÁGUA, LUZ E TELEFONE

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

REFEIÇÃO E LANCHES

PROJETOS E CONVÊNIOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

DESPESAS COM JARDIM

- R$ 12.260

- R$ 23.977

-

- R$ 386

- R$ 25

- R$ 186

- R$ 537

- R$ 120

- R$ 1.773

- R$ 410

- R$ 43

- R$ 16.894

- R$ 2.441

- R$ 289

DESPESA INTERNET

OUTROS

TOTAL

TOTAL DE DESPESAS

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

SEGUROS

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

- R$ 34

- R$ 266

- R$ 23.977

- R$ 36.237

- R$ 116

- R$ 149

- R$ 49

- R$ 259

DESPESAS (EM MILHARES DE REAIS)

Configuração do orçamento realizado em 2019

Adaptação das Demonstrações Contábeis 2018.
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