
 

Inhotim celebra o Setembro Azul com programação gratuita  
 

Atividades incluem mediação online, com interpretação em libras, e visitas 
gratuitas para comunidade surda 

 

 Narcissus Garden Inhotim, 2009, de Yayoi Kusama. Esferas de aço inoxidável, dimensões vari-

áveis. Foto: Daniela Paoliello 

 

O Setembro Azul, movimento de visibilidade da Comunidade Brasileira de Sur-
dos, é celebrado na programação educativa do Instituto Inhotim com ativida-
des gratuitas e acessíveis em libras. 

 

No dia 22 de setembro, quarta-feira, o museu promove em seu perfil do Insta-
gram (@inhotim) o Mediação Minuto com interpretação em libras da mediadora 
Selena Leal. A obra exibida nesta edição será Narcissus Garden Inhotim (2009), 
da artista japonesa Yayoi Kusama, instalação criada em referência ao mito de 
Narciso, que se encanta pela própria imagem refletida na água. A obra reúne 
750 esferas de aço inoxidável sobre um espelho d’água, no terraço do Centro 
de Educação e Cultura Burle Marx e, nas palavras da artista, se comporta como 
“um tapete cinético”, dada a ação do vento, que cria diferentes agrupamentos 
das esferas em meio à vegetação aquática.  

 

O Mediação Minuto é uma parceria entre as equipes do Educativo e da Comuni-
cação do Inhotim, em que os educadores e educadoras assumem as redes sociais 
do Instituto por um dia para dialogar com o público e mediar a obra em pauta.  

http://www.instagram.com/inhotim


 

 

Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, sexta a domingo, o museu promove visitas 
mediadas com a Comunidade Surda de instituições da região: Associação dos 
Surdos de Minas Gerais, Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte e Pastoral dos 
Surdos da Arquidiocese de Belo Horizonte.  

 

O público surdo que quiser visitar o Instituto nos dias 23 e 26 de setembro terá 
entrada gratuita por meio do Inhotim para Todxs, projeto que contempla o Se-
tembro Azul é apoiado pela Localiza e Instituto Unimed através da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura.  

 
Serviço:   
Setembro Azul no Instituto Inhotim 
22 de setembro – Mediação Minuto no Instagram do Instituto (@inhotim) 

24, 25 e 26 de setembro – Visitas mediadas no museu  
 
Instituto Inhotim 

Visitação: de quinta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30; e aos sábados, domingos e feri-
ados, das 9h30 às 17h30  
Ingressos: R$ 22 (meia) e R$ 44 (inteira) no Sympla  
Entrada gratuita na última sexta-feira de cada mês, exceto feriados, mediante reti-
rada prévia através do Sympla. Excepcionalmente no dias 24, 25 e 26 de setembro, o 
público surdo terá entrada gratuita por meio do Inhotim para Todxs. 
***Moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim e Amigos 
do Inhotim também possuem entrada franca. 
 
 

 

Localização  
O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Hori-
zonte (aproximadamente 1h15 de viagem). Acesso pelo km 500 da BR-
381 – sentido BH/SP.  

  
Pode-se chegar ao Inhotim também pela BR-040 (aproximadamente 1h30 de 
viagem). Acesso pela BR-040 - sentido BH/Rio, na altura da entrada para o Re-
tiro do Chalé.  
 

Opções de transporte regular  
Transfer – a Belvitur, agência oficial de turismo e eventos do Inhotim, oferece 
transporte aos sábados, domingos e feriados, partindo do Hotel Holiday Inn Sa-
vassi (Rua Professor Moraes, 600). O horário de saída é às 8h30 com retorno às 
17h30. O transporte até o Parque custa R$ 66 (ida e volta) ou R$ 35 (só volta). 
O pagamento é feito com o motorista em dinheiro ou no cartão. O serviço 
também pode ser reservado de terça a sexta-feira, mas necessita de lotação 
mínima de quatro pessoas. Contatos: 31 3290-9180; inhotim@belvitur.com.br  

  

http://www.instagram.com/inhotim
https://bileto.sympla.com.br/event/67121/d/102823
https://bileto.sympla.com.br/event/67121/d/102823
mailto:inhotim@belvitur.com.br


 

Ônibus Saritur – saída da Rodoviária de Belo Horizonte de terça a domingo, às 
8h15 e retorno às 16h30 durante a semana e 17h30 aos fins de semana e feri-
ados. R$ 41,50 (ida) e R$ 37,15 (volta).  
 
  

Informações para imprensa:   
Ane Tavares | ane.tavares@inhotim.org.br | +55 (31) 9764-6440   
www.inhotim.org    
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