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Instituto Inhotim, Museu de Arte 
Contemporânea e Jardim Botânico

Brumadinho (MG), 2022 – Museu de Arte Contemporânea 
e Jardim Botânico, o Instituto Inhotim nasce da intersecção  
entre arte, natureza, arquitetura e educação. De forma pio-
neira, expõe de forma permanente, em uma área total que 
compreende 140 hectares, obras de emblemáticos artis-
tas brasileiros e internacionais, e um acervo com cerca de  
4,3 mil espécies de plantas de diferentes continentes.

O Inhotim está situado na cidade mineira de Brumadinho, a 
60 km de Belo Horizonte, e desde sua abertura ao público, 
em 2006, já recebeu mais de 3,5 milhões de pessoas de 
diversas nacionalidades. A criação do Instituto foi funda-
mental para a inserção de Minas Gerais na cena de arte 
contemporânea global, e também a impulsionar a econo-
mia local, gerando empregos na região.

Devido à sua extensão e localização – entre os biomas 
Mata Atlântica e Cerrado –, o Inhotim possibilita que artis-
tas criem site specifics de forma singular e inovadora, além 
de viabilizar a exibição permanente de obras de grande es-
cala que, geralmente, não poderiam ser expostas em mu-
seus tradicionais. 

Vista externa, Hélio Oticica, 
Penetrável Magic Square 
(detalhe), 1977.
Foto: João Kehl
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Enquanto Jardim Botânico, o Inhotim concentra uma am-
pla gama de espécies de plantas, algumas raras e amea-
çadas de extinção, e desenvolve projetos e estudos que 
visam a conservação da biodiversidade em cenários de 
mudanças climáticas.

No campo da educação, o Instituto já atendeu mais de 800 
mil crianças, jovens e adultos por meio de programas do  
Educativo Inhotim.

GOVERNANÇA

O Inhotim é uma entidade privada, sem fins lucrativos, 
reconhecida pelo Governo do Estado de Minas Gerais 
como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip). A manutenção de suas ações socioeduca-
tivas e dos acervos de arte e botânica se dá por meio de 
aportes de pessoas físicas e jurídicas, de maneira direta 
ou incentivada, com amparo da Lei Federal e Estadual de 
Incentivo à Cultura.

Entendendo a participação da sociedade civil como  
parte essencial para a perenidade de suas atividades, o 
Instituto promove programas de relacionamento diversos,  
para atender diferentes públicos. 

O programa Amigos do Inhotim oferece um modelo de 
apoio individual e de relacionamento com o público que 
viabiliza a doação de recursos de pessoas físicas à insti- 
tuição, com dedução no Imposto de Renda. Já o programa 
Patronos Inhotim é uma iniciativa estruturada em seis 
categorias, incluindo também os Jovens Patronos. Entre 
outros benefícios, os membros têm direito a entrada livre 
e sem filas no museu, visitas exclusivas com a Curadoria  
Artística e Botânica, cortesias para convidad_s, descontos 
e recebimento de catálogos e publicações.

Todas as contas da instituição são públicas e passam por 
uma criteriosa prestação junto à Secretaria Especial da Cul-
tura/Ministério da Cidadania, além de serem submetidasa 
um rigoroso processo de auditoria realizado pela empresa 
britânica Ernst & Young, ambos em periodicidade anual.

Visite a página dos Amigos do 
Inhotim aqui.

Acesse aqui a página do  
Patronos Inhotim.

https://www.inhotim.org.br/institucional/amigos-do-inhotim/
https://www.inhotim.org.br/institucional/patronos-inhotim/
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Seriema, Cariama cristata.
Foto: João Marcos Rosa

Yayoi Kusama, Narcissus 
Garden Inhotim, 2009.
Foto: João Kehl
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Em janeiro de 2022, com a chegada da nova diretoria  
executiva e artística, formada por Lucas Pessôa, dire-
tor-presidente, Paula Azevedo, diretora vice-presidente, e 
Julieta González, diretora artística, o Inhotim deu início a 
um processo de fortalecimento de sua vocação pública e 
ampliação da participação da sociedade civil.

Esse novo momento, marcado pelo projeto O Inhotim de 
Todos e Para Todos, encabeçado pela nova diretoria, visa 
institucionalizar, cada vez mais, as ações do museu, de for-
ma a garantir sua perenidade, sustentabilidade financeira, 
democratização do acesso e ampliação da programação 
artística e socioeducativa. Uma das primeiras medidas foi a 
constituição de uma nova e moderna governança, por meio 
da formação de um  novo Conselho Deliberativo. Trata-se 
de um grupo amplo e representativo, que passa a integrar 
a instância máxima de gestão da instituição, atuando como 
guardião da nova governança do museu e contribuindo 
para sua perenidade.

Em junho do mesmo ano, o Inhotim deu mais um passo em  
seu processo de maior institucionalização com a doação de 
Bernardo Paz – empresário, colecionador, mecenas e fun-
dador do Instituto –,que transferiu de forma definitiva para 
a instituição uma inestimável coleção composta de aprox-
imadamente 330 obras de sua coleção de arte contem-
porânea, incluindo todas as 23 galerias e obras permanen-
tes do museu e a área de 140 hectares, que compreende 
todo o jardim botânico com mais de 4,3 mil espécies de 
diversos continentes. 

ARTE CONTEMPORÂNEA 

O Instituto Inhotim conta com um acervo em exposição 
formado por pinturas, esculturas, desenhos, fotografias,  
vídeos e instalações de cerca de 60 artistas, de 38 países 
diferentes. Produzidos desde os anos 1960 até os dias atu-
ais, as obras estão dispostas ao ar livre, entre os caminhos 
do Jardim Botânico do Inhotim,ou exibidas em galerias.

Das 23 galerias do Instituto, quatro são dedicadas a ex-
posições temporárias: Lago, Fonte, Praça e Mata. Os 
espaços de cada uma, com grandes vãos, permitem 
a exibição de obras de variadas mídias e dimensões.  
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Adriana Varejão, Celacanto 
provoca maremoto, 2004-2008.
Foto: Vicente de Mello

Tunga, True Rouge, 1997.
Foto: Daniela Paoliello
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A programação das galerias temporárias é renovada a cada 
seis meses a fim de apresentar as novas aquisições e cri-
ar reinterpretações da coleção do Inhotim. Para além dis-
so, a curadoria seleciona artistas para desenvolver projetos 
comissionados, ação que faz do museu uma instituição em 
constante movimento.

As 19 galerias permanentes do Inhotim apresentam obras  
de Adriana Varejão, Carlos Garaicoa, Carroll Dunham, 
Cildo Meireles, Claudia Andujar, Cristina Iglesias, Doug 
Aitken, Doris Salcedo, Hélio Oiticica & Neville d’Almei-
da, Janet Cardiff, Lygia Pape, Marilá Dardot, Matthew  
Barney, Miguel Rio Branco, Rivane Neuenschwander,  
Tunga, Valeska Soares, Victor Grippo e William Kentridge.

Na coleção exposta ao ar livre, figuram obras de artistas 
como Amilcar de Castro, Chris Burden, Dan Graham, Edgar 
de Souza, Giuseppe Penone, Gui Tuo Bei, Jarbas Lopes, 
John Ahearn & Rigoberto Torres, Jorge Macchi, Olafur  
Eliasson, Rirkit Tiravanija, Robert Irwin, Simon Starling, 
Yayoi Kusama, Waltercio Caldas, entre outros.

A conservação das obras é um processo contínuo desde 
os primeiros anos do Inhotim. A exemplo das restaurações 
da Galeria Doris Salcedo e da obra Troca-troca (2002), de 
Jarbas Lopes, que ocorreram em 2017, e demandaram 
desenvolvimento de pesquisa em restauro e produção de 
conhecimento por parte das equipes da Diretoria Artística 
do Inhotim.

Além das exposições temporárias e permanentes, o acervo 
de arte contemporânea é frequentemente ativado e revisto 
por meio de ações, performances e publicações. 

JARDIM BOTÂNICO 

O Inhotim está em uma região de transição entre a Mata 
Atlântica e o Cerrado - dois dos biomas mais ricos em bio-
diversidade, considerados hotspots mundiais e, ao mesmo 
tempo, ameaçados do planeta. Possui uma área total de 
140 hectares, além de uma extensão de 250 hectares de 
Reserva Particular de Patrimônio Natural Inhotim (RPPN).
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Vista aérea do Jardim  
de Todos os Sentidos.
Foto: João Marcos Rosa

Largo das Orquídeas.
Foto: João Marcos Rosa
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A RPPN colabora de forma vitalícia para a conservação 
da biodiversidade, conectando o Inhotim ao sul da Cadeia 
do Espinhaço.

Os jardins, que começaram a ser construídos na década de 
1980, contam com projeto de Pedro Nehring, que ainda hoje 
responde pelo paisagismo do Inhotim. Entre os anos 2000 
e 2004, Luiz Carlos Orsini assinou o projeto paisagístico de 
25 hectares.

O Instituto possui 9 jardins temáticos (Jardim de Todos os 
Sentidos, Jardim Desértico, Jardim de Transição, Vandário, 
Jardim Veredas, Jardim Pictórico, Largo das Orquídeas, Jar-
dim Sombra e Água Fresca e Meliponário). Além disso, os 
jardins possuem 30 destaques botânicos - espécies que se 
destacam por motivos paisagísticos ou conservacionistas.

O coração do Jardim Botânico é o Viveiro Educador, es-
paço de cerca de 7 hectares que combina jardins para vis-
itação, áreas de produção de plantas (estufas e casas de 
sombra) e pesquisa científica (Laboratório de Botânica). As 
áreas de produção e pesquisa são abertas à visitação ape-
nas em programações especiais.

Além do trabalho botânico, a equipe também é responsável 
pelo monitoramento da fauna, da gestão de resíduos e  gestão 
da água buscando soluções sustentáveis e que colaborem 
para o monitoramento do patrimônio natural do Instituto.

Em 2010, o Inhotim foi reconhecido como Jardim Botânico, 
título atribuído pela Comissão Nacional de Jardins Botânic-
os (CNJB). E em 2021, foi  contemplado pelo BGCI’s Glob-
al Botanic Garden Fund, incentivo internacional que apoia 
projetos que atuam em prol da conservação de plantas. 

Cereus peruvianus Var. 
Tortuosus, Jardim Desértico.
Foto: João Marcos Rosa
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EDUCATIVO INHOTIM

Por meio de programas do Educativo Inhotim, o Instituto  
atende escolas, universidades, diferentes instituições dos 
setores público e privado de Minas Gerais – e também pú-
blico espontâneo – em atividades que visam conhecimen-
tos sobre temas relativos à arte contemporânea, à botânica 
e ao meio ambiente.

A realização desses programas acontece no Centro de  
Educação e Cultura Burle Marx, sede do Educativo Inhotim. 
Essencialmente um espaço de trabalho e conhecimento, o 
edifício é aberto ao público e contempla o Teatro Inhotim – 
com capacidade para 214 pessoas –, a Biblioteca Inhotim 
e ainda diversas salas onde são realizados estudos, aulas, 
workshops e reuniões.

O Educativo Inhotim é estruturado em três eixos de atuação:

Visitas Mediadas

Além de parcerias com escolas, prefeituras e secreta- 
rias municipais e estaduais de educação, desenvolvimento  
social e saúde, o Inhotim também oferece, de forma gratui- 
ta, visitas mediadas para o público em geral, organizadas a 
partir de temas contemporâneos em curso na programação.

Na Visita panorâmica, os educadores partem do espaço  
do Inhotim e seus acervos, explorando as várias possibi- 
lidades de percurso. Com duração de 1h30, acontece em 
todos os dias de visitação, às 10h30. O ponto de partida é 
a recepção de Inhotim. Já na Visita temática, a conversa 
gira em torno de temas específicos que envolvem o acer-
vo artístico ou botânico do Inhotim. Com duração de 1h30, 
acontece às 14h, aos sábados, domingos e feriados, sain-
do da recepção. 

Programa de Formação

Partindo dos acervos botânico e artístico do Inhotim, o 
Programação de Formação é voltado às pesquisas, re-
flexões e experimentações. Suas atividades compartilham  
da relação do Inhotim com o município de Brumadinho, 
principal espaço de atuação e objeto de investigação para  
construção do conhecimento e da prática da mediação.
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Jovens Agentes Ambientais

O programa Jovens Agentes Ambientais é uma formação  
continuada para jovens de Brumadinho, que são convi-
dad_s a desenvolverem ações em prol do meio ambiente a 
partir dos acervos artístico e botânico do Instituto Inhotim, 
e também do território local.

Escola de Música Inhotim

Por meio das experimentações sensoriais, a Escola de  
Música Inhotim se divide em três projetos que visam esti- 
mular habilidades artísticas dos participantes:

A Escola de Cordas, criada em 2012, tem como objetivo  
promover a formação musical gratuita em instrumentos de 
cordas – violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico.
Após concluírem sua passagem pela Escola de Cordas, 
aos 18 anos, os jovens podem fazer parte da Orquestra 
de Câmara Inhotim, também aberta a estudantes de músi-
ca de Minas Gerais, anualmente selecionados por meio de  
edital. Composta por 25 estudantes de música, habilitados 
em violino, viola, violoncelo e contrabaixo, tem repertório 
de grande valor artístico, com obras do cânone erudito, 
música  popular brasileira, folclórica e contemporânea.

No Canto Coral, são realizados encontros musicais para 
crianças, adultos e idosos. Por meio da  educação e tera-
pia  musical, _s participantes  são  direcionados a reativar  
memórias afetivas, cuidar da sua saúde emocional, elevar  
sua autoestima e desenvolver sua criatividade e formas 
variadas de expressão artística.

Vista aérea do Centro de 
Educação e Cultura Burle  
Marx no Instituto Inhotim. 
Arquitetos Associados.
Foto: Brendon Campos
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INFORMAÇÕES GERAIS

Horáriosde visitação

De quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sába-
dos, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30.

Entrada

R$ 50,00 inteira (meia-entrada válida para estudantes iden-
tificados, maiores de 60 anos e parceiros). Crianças de até 
cinco anos não pagam entrada.

Localização

O Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 
km de Belo Horizonte (aproximadamente 1h15 de viagem). 
Acesso pelo km 500 da BR381 – sentido BH/SP. Também 
é possível chegar ao Inhotim também pela BR-040 (aproxi-
madamente 1h30 de viagem). Acesso pela BR-040 - sentido 
BH/Rio, na altura da entrada para o Retiro 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 Belo Horizon-
te Savassi (Rua Professor Moraes, 600, Funcionári-
os, Belo Horizonte). É preciso comparecer 15 minutos  
antes para o procedimento de embarque e conferência 
do voucher. 

 » Ônibus Saritur – saída da Rodoviária de Belo Horizonte 
de terça a domingo, às 8h15 e retorno às 16h30 duran-
te a semana e 17h30 aos fins de semana e feriados.   
R$ 51,75 (ida), R$ 46,05 (volta), R$ 97,80 (ida e volta).

Inhotim Loja Design

A loja do Inhotim, localizada na entrada do Instituto, oferece 
itens de decoração, utilitários, livros, brinquedos, peças de 
cerâmica, vasos, plantas e produtos da culinária típica re-
gional, além da linha institucional do Parque. É possível 
adquirir os produtos também por meio da loja online.

Clique aqui para acessar 
mais informações sobre o transfer.

Clique aqui para acessar 
a loja online.

https://www.bticket.com.br/visualizar.php?nome=passeio&id=4758
https://inhotimloja.com.br/
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Gastronomia

O Inhotim oferece aos visitantes diferentes opções para  
alimentação. No tradicional Restaurante Tamboril, o públi-
co encontra um ambiente integrado aos jardins e ao acervo 
de arte contemporânea, com um cardápio sofisticado, com 
buffet de saladas e pratos quentes a preço fixo, extensa 
carta de vinhos, além de uma mesa de sobremesas com 
doces diversos.

O Bar do Ganso, idealizado pelo designer Paulo Henrique 
Bicalho com ambientação que remete ao design dos anos 
1950 e 1970, é atualmente  uma  extensão do Restaurante 
Tamboril, e traz uma carta variada de drinks.

Já o Restaurante Oiticica, localizado próximo à obra Pene-
trável Magic Square #5, De Luxe (1977), de Hélio Oiticica, 
traz refeições self-service a quilo, com menu que inclui sala-
das e opções de caçarolas quentes.

O Café das Flores, situado próximo à recepção do Inho-
tim, traz em seu cardápio o clássico pão de queijo mineiro, 
além de opções de lanche e almoço.

Clique aqui para acessar mais 
informações sobre os pontos de 
alimentação.

https://www.inhotim.org.br/visite/alimentacao/

