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Sobre o tempo
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Para Aristóteles, a noção de tempo 

estava diretamente ligada à de movimento. 

O tempo era marcado pelo início e pelo 

fim de um determinado evento, como 

o sol ao nascer e se pôr no horizonte. 

Para o fi lósofo, entretanto, a existência 

do tempo necessariamente dependia 

da sua mensuração, ou seja, é preciso 

que haja uma mente humana medindo 

o tempo para que sua existência seja real. 

Em seus 10 anos de realização, 

o Laboratório Inhotim se consolidou como 

um espaço de muitos tempos, trânsitos 

e permanências. Do ponto de vista aristo-

télico, podemos atestar que esses tempos 

ocorreram, pois as medições foram muitas. 

Seus resultados revelam o tempo de cres-

cimento de cabelos e unhas, ou de tantas 

outras incríveis transformações corpóreas. 

Mostra, ainda, o tempo que laços afetivos 

levam para surgir entre sujeitos que estão 

em estado de busca, juntos. Medimos 

o tempo que é criado por uma ideia que 

chega, se instala e espera o momento certo 

para deixar de ser latência e se transformar 

em potência de ação. Fizemos medições 

difi cílimas cujos resultados não seriam 

aceitos em revistas científicas devido 

à sua desconcertante imprecisão: quanto 

tempo é necessário para desenvolver 

autonomia ou para ser criativo? E ainda 

dizem por aí que não se pode medir 

o brilho nos olhos.

Isaac Newton, em seu tratado publicado 

em 1647, defi niu o tempo como absoluto, 

ou seja, um tempo que fl ui uniformemente 

sem estabelecer relação com nada que 

lhe é externo, também entendido como 

duração. No Laboratório, muitos educa-

dores e jovens tiveram o tempo como 

facilitador de processos de descoberta e 

aprendizado. A partir de sua metodologia 

baseada em relações duradouras, em que 

o mesmo jovem pode participar do projeto 

por até três anos, o Lab permitiu aos seus 

frequentadores o prazer da experimenta-

ção sem premissas, da experimentação 

que não busca confirmar ou rejeitar 

uma hipótese e que é, em si, resultado, 

sempre apontando para novas entradas 

e acessos aos mais diversos temas. 

Mas o esforço do homem para decodi-

fi car a natureza do tempo não termina aí. 

No início do século 20, Albert Einstein 

publicou o que seria a mais sofi sticada 

e revolucionária refl exão acerca da noção 

de tempo produzida até então, a teoria 

da relatividade. Nela, o tempo não é mais 

independente e alheio ao espaço, mas se 

combina com ele para formar o espaço-

-tempo e, nesse sentido, a depender 

da posição do observador, o tempo tam-

bém apresentará medições diferentes. 

Na relatividade, assim como no Laboratório 

Inhotim, as medições de um observador 

não são mais corretas do que as de outro, 
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porém todas estão relacionadas. Aqui, 

cada participante se desenvolve e encontra 

respostas para seus questionamentos 

no seu próprio ritmo, na prática. Caden-

ciando momentos de conquista, frustração, 

medo, alegria e conforto, esses jovens vão 

construindo para si mesmos ferramentas 

efi cientes para lidar com o mundo e sua 

enorme gama de desafi os.  A experiência 

de aprender em grupo faz com que os 

postulados de Einstein não nos pareçam 

tão difíceis. Os participantes do Lab 

sabem – e sempre reafi rmam quando 

convidados a falar em público – que 

percepção é algo individual, que “o olhar 

de cada um é diferente”, é relativo. 

Medição, duração, relação. Medidas 

imprecisas. Durações variáveis. Per-

cepções relativas. O tempo de 10 anos 

de Laboratório Inhotim nos permitiu 

experienciar esses múltiplos fenômenos 

poéticos. Sem a poesia, aliás, nenhum 

desses tempos teria ocorrido. Aristóteles 

pode ter sido superado por seus suces-

sores na história, mas permanece 

inquestionável na sua afi rmação de 

que “resulta impossível a existência 

do tempo sem a existência da alma”.

LÍLIA DANTAS
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Oi Dulci, 

Como está? Espero que bem! Nesses últimos meses, 

com todos esses acontecimentos de comemoração 

de 10 anos d0 Inhotim, tenho rememorado muitas 

lembranças, experiências nossas, do nosso tempo 

de Laboratório, bolsistas e funcionárias também. 

Pensei em te ligar, mas por que não voltar com as 

cartas? Afi nal, foi através delas que nos comunica-

mos por um bom tempo!

2007, né?! Lembra-se dos primeiros encontros? 

Parecíamos ter conhecido um mundo novo, que 

territorialmente estava próximo a nós, mas, ao mes-

mo tempo, conceitualmente estava tão distante. 

Mas não demorou muito para que fi zéssemos desse 

mundo o nosso mundo (risos).

Ainda hoje, quando entro na galeria que abriga a 

obra da Rivane Neuenshwander, volto a 2007 e revi-

vo encontros do Lab. Consigo enxergar as paredes, 

a escada, o fogão a lenha, como era quando tudo 

começou. Lembra a festa que era a hora do lanche? 

O tão disputado, pequeno, mas aconchegante espa-

ço do fogão a lenha.

São tantas lembranças boas que gostaria de 

recordá-las com você! Aguardo ansiosamente que 

aceite esta proposta. Saudades!

Beijos,

Tamara

Tamara,

Que surpresa! Receber uma carta nos dias de hoje é no 

mínimo um acontecimento especial. 

Inhotim comemora dez anos? Parece pouco tempo 

para tanto aprendizado. 

Também me lembro com clareza da “nossa casinha”. 

Hoje em dia fi co pensando: como cabia a energia e 

curiosidade de tantos jovens ali dentro?

Tenho carinho em recordar as nossas pesquisas de 

campo. Como foi incrível olhar para a cidade em que 

sempre vivi com outros olhos. Curtas viagens que nos 

levavam a descobrir um infi nito de possibilidades na 

nossa comunidade, na nossa escola, no nosso cotidiano.

A maior viagem sempre acontecia na nossa cabeça. 

Gosto de pensar em como essas “viagens” mudaram 

radicalmente meu jeito de pensar.

Lembra aquela vez que “ocupamos” o supermercado 

mascarados? Eu não tive coragem de entrar. Nunca senti 

tanta timidez na minha vida, e naquele momento nem 

podia imaginar o quanto a experiência de não participar 

também seria signifi cativa.

Afi nal, o Laboratório também nos ensinava a fazer 

escolhas e lidar com as frustrações. Experimentar o 

museu, experimentar a cidade, experimentar nossos 

limites, e o mais importante: expandir as possibilidades. 

Acho que o que mais aprendi no primeiro módulo foi a 

trabalhar em equipe, minha difi culdade maior, aprender 

a pensar coletivamente e a agir como grupo. Fazer ami-

zades que durariam uma vida, como a nossa. O Labora-

tório é por excelência um espaço de formação humana.

E a Arte? Contemporânea ainda! Bicho de sete ca-

beças, mistério que pouco a pouco iríamos desvendar, 

mais que desvendar, iríamos construir signifi cado.

Saudades dessa época… e saudades de você.

Com o carinho de sempre, Dulci.
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Dulci,

Feliz em receber a sua carta! Mesmo 

com tanta tecnologia, as cartas sempre 

tiveram um signifi cado especial para nós.

Sim, 10 anos! Uma instituição 

nova, mas com uma bagagem rica de 

histórias, acontecimentos, pessoas. 

Você disse: “Também me lembro com 

clareza da 'nossa casinha'. Hoje em dia 

fi co pensando, como cabia a energia e 

curiosidade de tantos jovens ali dentro?”, 

e eu concordo, de fato não eram poucas! 

A resposta está na casa, no lugar. A 

história de que morava ali uma família 

de 11 pessoas sempre nos assustou. 

Mas como? Como conseguiam viver 

todas essas pessoas em um espaço tão 

pequeno? Mas ali estávamos, uma turma 

de 16 jovens, ocupando, intervindo e 

recriando aquele espaço. Lembra como 

eram as paredes? Chegou um tempo em 

que eu não sabia mais o que era chão 

e o que era parede, pois tudo se tornou 

um só. Não havia limites naquela casa 

para conter tantos desejos e vontades de 

experimentar, de explorar. 

Lembro da intervenção no super-

mercado sim. Não tem como esquecer. 

Coloquei a máscara no rosto e assumi um 

personagem, torcendo para não encon-

trar algum conhecido por lá. 

Tamara,

Estou adorando essa correspondência. 

As memórias estão muito vivas, até me 

cocei só de pensar nos carrapatos!

A parte ruim é que recordar nos traz 

acontecimentos tristes também. Lembrar 

do Chris Burden é bonito demais, mas 

sinto muito que ele não esteja mais ali-

mentando este mundo com sua Arte.

Estava me lembrando da época da ini-

ciação científi ca. Aquele tempo foi muito 

rico para nós. O grupo era menor. Apenas 

cinco estudantes. 

Cinco estudantes e um desafi o: criar 

uma revista em formato A5. Cada revista 

com uma página.  Como isso é possível? 

Tudo era possível no Laboratório. Só era 

preciso propor. E como foi difícil. Quase 

desisti. No fi nal, saímos transbordados 

de alegria com nossos fanzines.

Gosto muito desse momento, pois foi 

aí que consegui entender por onde cami-

nhava meu trabalho no Laboratório. Fui 

apelidada de artista conceitual do Lab, 

ainda bem que o apelido não pegou, ufa.

 E você? Trazendo a matemática para 

dentro da Arte, não que ela estivesse 

fora, é claro. Desconheço um campo com 

possibilidades mais infi nitas. A dízima 

periódica foi, com certeza, meu zine favo-

rito. Até nisso o laboratório foi formador. 

O pensar coletivamente mesmo para 

Lembro como se fosse hoje dos 

encontros com os artistas. Parecia uma 

realidade tão distante: “Uau vamos 

conhecer um artista!” Jarbas Lopes e seus 

fusquinhas. A cidade parou naquele dia. 

Os três fuscas coloridos estacionados na 

rodoviária de Brumadinho e nós, jovens 

do Lab, embrulhando o fusca. O dono 

de uma lanchonete pintava eles junto 

com a comunidade. E o encontro com 

o Chris Burden? Mesmo me perdendo 

nas traduções, foi incrível estar ao lado 

e acompanhar uma obra nascer. “Beam 

Drop”. 

Sim, durante o Laboratório foi preciso 

fazer escolhas e lidar com frustrações. 

Alguns colegas abandonaram o projeto, 

até nós duas chegamos a nos questionar 

se tudo aquilo fazia sentido, lembra?

Conta-me mais sobre essa época 

tão boa e sobre o presente, o que anda 

fazendo?

Ps.: Acabei de lembrar de uma das 

nossas visitas em campo, na qual nos 

propusemos a construir a sombra de 

uma árvore. Ao recolher os materiais 

de que precisávamos, nos demos conta 

de que estávamos cheias de carrapatos. 

Não foi legal, mas lembro que passamos 

o resto do dia rindo do ocorrido.

Com carinho, Tamara

a construção individual não permitia 

competições.

Depois o grupo se reduziu ainda mais. 

Você e eu. A dupla dinâmica. John e 

Rigoberto. Arte Ambiente e Meio Ambiente 

na Arte. Confuso até não poder mais. 

Que tema de pesquisa era esse? Por onde 

começar o programa ambiental de Hélio 

Oiticica? Acredita que nos meus seis 

anos na faculdade de Artes Visuais nunca 

mencionaram ele? Fico horrorizada com 

isso. Sério. 

Cuidados com a Cosmococa e uma 

pesquisa intensa sobre ovos.Para qualquer 

um poderia ser maluquice. Para nós era 

mais um encontro. A clara e a gema.

 Parecia uma obsessão. Se perguntas-

sem qual era nossa rotina de pesquisa, 

responderíamos: investigar ovos. Por 

dentro e por fora. Sermos seduzidas 

pelo agradável cheiro do ovo frito, ou 

impregnadas pelo desagradável cheiro 

de cascas guardadas que lavávamos 

todos os dias.

Mas isso é pesquisa? Certamente.

Ainda com saudades, Dulci

P. S.: Se vier aqui em casa posso preparar 

uma deliciosa omelete, você lava a louça.
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Dulci, 

Humm, sinto cheiro de ovo (risos).

Gema e clara! Não sei quem é quem, 

se você é a gema e eu a clara ou vice-

versa. Na verdade, foi nesse processo 

de pesquisa, em que fi camos tão 

íntimas e imersas neste universo Ovo, 

que começamos a nos corresponder. 

Confesso que ainda prefi ro o cheiro 

do ovo-comida, mas o encontro com 

o desagradável cheiro do ovo-matéria 

nos possibilitou ricas refl exões sobre o 

nosso objeto de pesquisa, e até mesmo 

refl exões acerca de nós duas. Afi nal, 

depois de dois anos de bolsa, mais 

decisões precisavam a ser tomadas, né?

A princípio foi angustiante o processo 

para confeccionar as revistas. No Lab, a 

coletividade era algo muito presente, e 

então ao chegar no BIC nos deparamos 

com a individualidade. No fi nal, compre-

endemos que ambos os processos eram 

importantes e, apesar de cinco revistas 

feitas de forma individual, era inevitável 

enxergar nelas o coletivo. Lembra-se da 

revista do Weverson? A revista que falava 

dela própria e de todas as revistas que 

estávamos criando? 

Sim, com a redução do grupo, surgem 

Tamara,

 Sim, o mundo é do tamanho de um ovo. E em um 

ovo cabem muitas coisas. E “o museu é o mundo”.

Saí do Inhotim depois desse longo processo com 

muitas certezas sobre tudo que construímos lá. Mas o 

melhor é que, mais que certezas, ainda me restavam 

muitos questionamentos. Sobre Arte, sobre a vida, 

sobre o mundo.

Questionar é o lugar que mais me acomoda, apesar 

de ser um lugar que muitas vezes incomoda. Questionar 

foi com certeza o maior aprendizado que tirei desse 

processo.O questionamento é o combustível que move 

os pesquisadores. É o que me move, sei que te move 

também.

Ainda não decifrei o enigma do ovo. Para mim, 

é o mesmo enigma do mundo, da Arte e da Vida.

Sei que ainda que estejamos velhinhas na cadeira 

de balanço, ou fazendo rapel, já que podemos ser 

velhinhas radicais, guardaremos sempre com carinho 

as memórias dessa época. 

E mais que guardá-las, as compartilharemos sempre 

que possível, porque mais que um privilégio, essa forma-

ção se confi gura em uma responsabilidade.

Beijo, Dulci.

então John e Rigoberto. Tantas pessoas 

vieram, saíram, e nós duas continuamos 

ali. Nesse momento, é difícil explicar o 

que ainda me mantinha ligada a tudo, 

seria a Arte? O carinho pelo projeto? 

A amizade que construímos? Acho que 

um pouquinho de tudo.

“O pensar coletivamente mesmo para 

a construção individual não permitia 

competições”. Não mesmo. Lembro 

que, quando meu projeto de pesquisa 

foi escolhido para ser apresentado em 

um congresso no Maranhão, você foi a 

primeira a me encorajar a ir! 

Lembra do ovo-bolha? Construir essa 

bolha gigante não foi um processo fácil. 

Apesar de grande, era delicado, nos ape-

gamos a ele. Dentro era aconchegante, 

azul, parecia atemporal. Loucura, né? Eu 

sei! Foi difícil nos “desfazermos” dele, 

da mesma forma que foi difícil “deixar” 

o projeto, a pesquisa. Acredito que foi 

nesse momento que, enfi m, entendemos 

o que o Hélio sempre dizia, " O museu é o 

mundo”, afi nal como alguém especial um 

dia nos ensinou: “uma vez pesquisadora, 

sempre pesquisadora!”

Beijos,

Tamara

P.S. : Vamos conquistar o mundo!
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Dulci

Meu nome é Dulcilene Silva Fonseca, tenho 23 anos.  

Participei do Módulo 1 do Laboratório Inhotim em 2007, 

aos 14 anos. No Módulo 2, fui bolsista de iniciação cientí-

fi ca júnior pela FAPEMIG (2008, 2009, 2010).

Anos depois, fui bolsista de iniciação científi ca e 

tecnológica (2013, 2014), e estagiária no Inhotim.

Fui Bolsista de Iniciação à Docência, pela CAPES, atu-

ando no centro pedagógico: Escola de Educação Básica 

e profi ssional da UFMG (2015, 2016).

Possuo bacharelado em gravura (2015) e atualmente 

curso licenciatura em Artes Visuais, ambos os cursos 

realizados na Escola de Belas Artes da UFMG.

Tamara

Meu nome é Tamara Cristina de Oliveira, tenho 23 

anos. Aos 14 anos, participei do Laboratório, em 2007. 

Fui Bolsista de Iniciação Cientifi ca Júnior pela FAPEMIG 

no Inhotim nos anos de 2008 a 2010.

Desde 2012, trabalho como mediadora de projetos 

educativos no Inhotim. Atualmente, curso Psicologia 

na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.



Paixão porque sim
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Participei do Lab de diversas formas, 

desde educadora e coordenadora até 

orientadora e criadora/cuidadora das 

características mais singulares do 

projeto. Quero registrar aqui algumas 

das coisas importantes que eu aprendi 

com os jovens, mediadores e educadores 

que construíram o Laboratório ao longo 

destes anos. O maior presente que recebi 

deles e delas é saber que participar do 

Lab é ser convidado a estar em “estado 

de laboratório”, estado similar ao de uma 

experimentação coletiva constante. Esta 

sensação me acompanha desde então.

Um futuro melhor

Imagine a cena: uma jovem da cidade 

de Brumadinho está sendo entrevistada 

pela maior rede de telecomunicações do 

país. Uma certa tensão no ar provém do 

processo protocolar criado no meio de 

uma atmosfera descontraída – ambiente 

esse criado pelos educadores e jovens 

do Laboratório Inhotim em um dia de 

encontro como qualquer outro.

A repórter, em tom de encerramento 

da entrevista, pergunta à jovem do Lab:

- Para terminar, o que você quer ser 

quando crescer?

- Quero estudar medicina para ser 

doutora.

- Uai, mas por que participar de um 

laboratório voltado para a arte, então?

- Porque sei que aqui estou aprenden-

do a ser uma médica melhor.

O ser adolescente

Contar a história do Laboratório é contar 

a história do próprio Inhotim. Há uma 

conexão especial entre o ser adolescen-

te/jovem e esta instituição. Gosto de 

imaginar que o Inhotim nasceu adoles-

cente. Ou seja, não foi feto, nem bebê, 

mas se apresentou ao mundo de corpo 

inteiro (atualmente 140 hectares de área 

visitável), no auge da crise de identidade 

(museu, jardim botânico, parque, etc), 

transitando entre diferentes visões de 

mundo e com potência criadora máxima 

– enfi m, tanta coisa acontece quando se 

é adolescente! Quando do início desta 

jovem-grande iniciativa, muitas eram as 

perguntas para entender que instituição 

ela viria a ser e qual poderia ser a relação 

com a cidade de Brumadinho. Foi de 

forma quase intuitiva que a equipe de 

educação da época focou suas questões 

para os jovens da faixa etária de 12 a 
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16 anos da cidade através do programa 

Laboratório Inhotim. O questionamento, 

afi nal, é uma das qualidades deste perío-

do da vida de uma pessoa/instituição. 

O gesto da pesquisa

O gesto da pesquisa é poder ser pesqui-

sador(a) sem título ainda. Ser pesquisa-

dor(a) porque é bom fazer perguntas e 

buscar respostas. Depois ir ao encontro 

de mais respostas, para fi nalmente per-

ceber que o motor de tudo isso eram as 

perguntas recém descobertas. O gesto da 

pesquisa é levantar uma questão gerado-

ra em conjunto – mesmo que o processo 

de encontrar a tal pergunta demore 

meses. O gesto da pesquisa é entender 

que o compromisso do(a) pesquisador(a) 

pode ser o processo, o deleite, o prazer 

de explorar. Afi nal, há tantos achados 

o que parece inatingível, hermético ou 

distante. Desvendar o que é colocado 

na categoria “universitária” ou “erudita”. 

Grandes foram as turmas que se apro-

priaram de inúmeros textos canonizados 

pela história da arte e pela história em 

geral e os transformaram em matéria 

do dia a dia. Cartografamos esses textos 

coletivamente, identifi cando aquilo que 

faz com que eles sejam importantes, 

difíceis, contemporâneos e úteis. Não ter 

medo é um exercício. Ter medo e mesmo 

assim tentar é o que vi repetidamente 

entre os tantos participantes e educado-

res do Lab. Seja pelo exemplo dos textos 

citados aqui, seja pelo fato de sair pela 

primeira vez da cidade de Brumadinho 

rumo a Londres, Buenos Aires, Nova York, 

São Paulo. 

pelo caminho... Trata-se de um percurso 

delicado, quase como que pisando em 

ovos – não porque precisamos ter cuida-

do, mas porque é necessário ter atenção: 

um percurso-ovo...

 “A percepção da substância interna 

das coisas só pode ser adquirida pela 

prática”, disse o artista Joseph Beuys em 

uma entrevista de 1969. O gesto da pes-

quisa que move o Laboratório Inhotim 

diz sobre esta prática. 

Grandiosidade é relativa

Ler um texto de um artista brasileiro 

como Cildo Meireles é tarefa para jovens 

de 13 anos, sim. Ler Inserções em Circui-

tos Ideológicos, de 1970, ou textos do 

fi lósofo Vilém Flusser ou mesmo Jorge 

Luis Borges se torna um ato de grandeza. 

Grandes são os jovens que desbravam 

Educação como digestão

Uma vez, o artista norte-americano Chris 

Burden se encontrou com os jovens do 

Laboratório. Um tempo antes do encon-

tro, estudamos os trabalhos do artista, 

conhecemos sua obra, visitamos o local 

onde seria construído o Beam Drop no 

Inhotim. Mergulhamos bastante nos 

conteúdos, mas foi apenas um dia antes 

do encontro presencial entre eles e o 

artista que “a fi cha caiu”. Ou seja, “vamos 

conhecer o Burden” passou de uma

abstração a uma experiência palpável, 

de carne e osso. Houve ansiedade, agi-

tação, felicidade, dúvida, emoção, visita 

ao cabeleireiro e mais algumas outras 

sensações deliciosas que só acontecem 

quando algo verdadeiramente nos move. 

Uma segunda vez, outra turma do Lab  
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vezes a paixão parecia uma epidemia. Dependendo das 

condições climáticas, o engajamento com um projeto 

parecia ser a única ideia válida naquele contexto. Era 

amor à primeira vista, sem olhar para trás e sem pensar 

no futuro – ainda. Sou imensamente grata a eles por 

me mostrarem o que é amor verdadeiro. Verdadeiro por 

ser mutável, cheio de humores, sem necessidade de ter 

como objeto de paixão o mesmo sujeito no próximo 

encontro. Paixão porque sim. 

Família presente

Quando tudo está no rumo certo, olhe para os lados. Há 

mais para se ver. Dê um passo para o lado que o hori-

zonte visível muda. Estarmos juntos implica uma certa 

diluição dos limites entre casa e rua, objeto de pesqui-

sa e pesquisador, assuntos domésticos e assuntos da 

ordem do projeto. Estar junto com a família dos jovens 

modifi ca tudo isto. Amplia a rede, revela a complexi-

dade das questões propostas e aprofunda o alcance 

da educação. Colher mexericas com a mãe de uma 

participante, comer junto com a família aquela comida 

caseira, tomar um cafezinho no fi m da tarde, visitar o 

Inhotim com os avós, tudo isto é educação. E tudo isto 

também é pesquisa. Estas relações são os valores ima-

teriais que tornam o Laboratório Inhotim singular. 

Existiria talvez uma avaliação que desse conta de 

mensurar o quão importante é mudar de rumo quando 

tudo está dando certo?

Em uma segunda oportunidade, outra turma do LAB 

teve contato com Chris Burden. Desta vez, através de 

uma série de fi lmes sobre o artista, das suas performan-

ces, da presença do corpo como matéria nos trabalhos 

dele. Visitamos o Beam Drop de 2008, instalado algum 

tempo antes em um dos pontos mais afastados da área 

de visitação do Inhotim. Vi um dos jovens se afastar do 

grupo. 

“Você está passando mal?” 

“Um pouco, não sei explicar. É muita coisa, muito 

corpo.” 

Dei o conselho que consegui, baseado na minha 

própria experiência com arte: não se preocupe, é assim 

mesmo, deixe que isso te afete. Pense como se fosse o 

ato de comer algo, precisamos dar espaço/tempo para 

a digestão. No fi nal do ano, o mesmo jovem se despede 

de mim: “Ainda estou digerindo.”

O gesto de se apaixonar

Um dos acontecimentos que mais me fascinaram 

nestes 10 anos foi o repetido ato de se apaixonar. 

Intenso, paixão instantânea, ora fugaz, ora obsessiva. 

Aprendi com os jovens e mediadores do programa quão 

fundamental é a paixão. Paixão pelo que? Paixão dos 

jovens pelos artistas – simbólica, física, paixão por 

uma ideia, uma frase, uma imagem. Entre eles, muitas 

Em uma segunda oportunidade, outra turma do LAB 

teve contato com Chris Burden. Desta vez, através de 

uma série de fi lmes sobre o artista, das suas performan-

ces, da presença do corpo como matéria nos trabalhos 

de 2008, instalado algum 

tempo antes em um dos pontos mais afastados da área 

de visitação do Inhotim. Vi um dos jovens se afastar do 

“Um pouco, não sei explicar. É muita coisa, muito 

Dei o conselho que consegui, baseado na minha 

própria experiência com arte: não se preocupe, é assim 

mesmo, deixe que isso te afete. Pense como se fosse o 

me mostrarem o que é amor verdadeiro. Verdadeiro por 

ser mutável, cheio de humores, sem necessidade de ter 

como objeto de paixão o mesmo sujeito no próximo 

encontro. Paixão porque sim. 

Família presente

Quando tudo está no rumo certo, olhe para os lados. Há 

mais para se ver. Dê um passo para o lado que o hori-

zonte visível muda. Estarmos juntos implica uma certa 

diluição dos limites entre casa e rua, objeto de pesqui-

sa e pesquisador, assuntos domésticos e assuntos da 

ordem do projeto. Estar junto com a família dos jovens 

modifi ca tudo isto. Amplia a rede, revela a complexi-

dade das questões propostas e aprofunda o alcance 

da educação. Colher mexericas com a mãe de uma 

participante, comer junto com a família aquela comida 

caseira, tomar um cafezinho no fi m da tarde, visitar o 

Inhotim com os avós, tudo isto é educação. E tudo isto 

também é pesquisa. Estas relações são os valores ima-

teriais que tornam o Laboratório Inhotim singular. 

mensurar o quão importante é mudar de rumo quando 

tudo está dando certo?



⁄  3130

O espelho

O espelho como material de experimen-

tação foi usado repetidamente ao longo 

dos anos no Laboratório Inhotim. Os 

mais céticos dirão que isso aconteceu 

pois o espelho era um dos materiais for-

necidos pelo Instituto, o que não deixa 

de ser verdade. Eu gosto de pensar que, 

em um nível coletivo, o espelho dá conta 

de traduzir, nas suas características 

materiais, o que há de mais imaterial no 

processo do Laboratório. Um recorte no 

olhar que torna a cidade/sociedade mais 

palpável. Nada foge ao refl exo de um es-

pelho. O espelho nos mostra valores que 

estão no âmago do Lab: generosidade, 

diversidade, democracia, diálogo. O es-

pelho tudo refl ete, sem julgamento, sem 

preconceito, sem excluir nada. A poluição 

visual é uma forma de entender a riqueza 

que temos. O espelho usado no contexto 

da cidade de Brumadinho deu conta de 

nos mostrar quão rico este espaço é e 

pode ser. O acúmulo de imagens refl eti-

das, misturando Inhotim e cidade, nos 

ensinou sobre o ambiente a sustentabili-

dade e o nosso papel nesse contexto.

Perguntar

Inhotim busca novas perguntas hoje

em dia, 10 anos depois do início do Lab. 

Buscará no futuro também. Lembro de 

ter descrito inúmeras vezes o Laborató-

rio Inhotim como um programa de “ati-

vismo poético e criativo na cidade e no 

cotidiano”. Trata-se de uma constelação 

de forças, desejos e inquietações que, 

muitas vezes, começa com um dos jovens 

perguntando no início do encontro: 

“o que vamos fazer hoje?”

MARÍA EUGENIA SALCEDO REPOLÊS

    



Cadernos e processos 



⁄  3534

Ateliê portátil, incubadora de ideias, 

caderneta de anotações, diário de bordo 

ou uma ferramenta indispensável. Já 

defi nimos, adjetivamos e ressaltamos 

a importância do caderno de processos 

de diversas formas ao longo dos anos e 

para diversos públicos: colaboradores 

de outros programas do Educativo e de 

outras áreas do Instituto, jovens do Labo-

ratório e para nós mesmos, educadores. 

Apresentamos e entregamos os 

cadernos para os jovens no primeiro ou 

no segundo encontro, logo no início da 

caminhada. Sua capa é atraente e a cada 

ano se renova. 

A partir de 2013, utilizamos materiais 

gráfi cos produzidos pela turma do ano 

vigente para compor a arte da capa do 

caderno do ano seguinte. É um presente 

de uma turma para a outra? Sim, pode 

ser. É uma forma simbólica de acessar 

o conteúdo trabalhado no passado? 

Sim. Também é uma alternativa de 

registro e guarda de memória através 

de uma imagem.

Surge uma relação interessante por 

meio do uso frequente do caderno, uma 

relação que se aproxima do carinho, do 

cuidado e do esquecimento. Não é raro 

encontrar cadernos perdidos no ateliê

ou na biblioteca, cadernos que revelam 

seu dono e sua forma de manuseio. 

O caderno pede para ser usado de 

uma forma não convencional, pois o per-

curso no Laboratório não é convencional. 

O assunto vai e volta, faz uma curva e se 

dilata, é costurado com linha, desenhado 

com luz e carvão, escrito com sobras de 

palavras de experiências recentes, ou 

aponta para o futuro com questionamen-

tos que geram descobertas. O caderno 

recebe o registro dos tempos processu-

ais da experiência, das dúvidas, das ilumi-

nações, das incertezas e das revelações, 

e de uma forma não linear o presente se 

torna futuro e em seguida passado, mas 

o passado volta a ser presente em uma 

página futura. Passear pelas páginas dos 

cadernos é visitar a intimidade criativa 

e organizacional do universo de cada 

jovem, seus interesses e escolhas, suas 

cores, gestos e temperaturas.

EDUARDO MARTINS
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Zum zum zum…
é de graça!
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Praças na praça

A rodoviária de Brumadinho e sua praça tornaram-se 

um espaço familiar para os experimentos do Laborató-

rio Inhotim ao longo dos seus 10 anos. Utilizada como 

matéria e plataforma de ações por diversas turmas, ou 

ainda como espaço para residências artístico-educa-

tivas com artistas do acervo como Jarbas Lopes (2007 

e 2012) e Jorge Macchi (2013), é também um lugar para 

coletas, trocas e devoluções. Um ambiente em perma-

nente movimento, encontros e confrontos.

Local de passagens, despedidas e chegadas, embar-

ques e desembarques, é também o lugar para festas 

e bailes noturnos, de deixar o tempo passar assistido 

em seus bancos de concreto, ou em seu mobiliário fi xo 

para jogos de dama.

Por uma certa perspectiva que contempla sua dimensão 

temporal, podemos interpretar os trabalhos realizados 

pelo Laboratório Inhotim como um work in progress

contínuo e rizomático que emerge em 2006, elencando, 

desde então, assuntos e discussões que permeiam 

a cultura contemporânea, o universo particular e coleti-

vo dos jovens e os modos de se relacionar com a cidade. 

A praça pode se abrir em abas, a partir de experiências 

estéticas compartilhadas com a população.



⁄  4948⁄  4948

Praça ebulidora

Análoga à transformação física que 

resulta da passagem do estado líquido 

para o gasoso, a praça, ao receber as 

intervenções do Laboratório Inhotim, 

vence a resistência imposta pela tensão 

cotidiana criada em seu ambiente, 

deslocando as relações estabelecidas 

entre seus frequentadores e sua 

funcionalidade para um outro campo: 

o etéreo.

⁄  ⁄  ⁄ 4948
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Ao embrulhar com papel kraft um 

fusca que já estava estacionado no local, 

referência direta ao Troca-Troca, obra de 

2002 do carioca Jarbas Lopes, os jovens 

da turma de 2007, acompanhados pelo 

artista, promoveram um verdadeiro 

happening. Entregando pincéis e tintas, 

convidaram as pessoas presentes na 

praça para pintar o que quisessem sobre 

a superfície que revestia o automóvel. 

Uma subversão lúdica, regida pela 

espontaneidade e pelo inesperado, que 

certamente alterou a temperatura local 

por um breve momento.



⁄  5352

Praça matéria

A composição da materialidade da praça 

pode ser defi nida não apenas pela sua 

corporeidade estrutural, seu espaço con-

cretamente delimitado, seus traçados 

de corredores e jardins, suas lixeiras, 

seus bancos ou seu coreto central, mas 

também pelos objetos encontrados 

sobre sua superfície. Matéria sobre 

matéria.

Objetos deixados, esquecidos, des-

cartados. Colheres de plástico coloridas, 

papel amassado, maços de cigarros 

vazios, variadas embalagens, coisas 

inúteis e de indecifráveis funções... Em 

2013 a praça entra na rota do trabalho 

Brumadinho Tour. Orientado pelo artista 

argentino Jorge Macchi, um pequeno 

grupo de jovens, responsáveis pelo tra-

balho na praça, recolhem alguns objetos 

encontrados no local e impressões da 

textura da superfície das árvores, do piso, 

dos bancos e da forma dos balaústres do 

coreto. A matéria gráfi ca e física forne-

cida pela praça enreda uma narrativa 

visual de desorientação, um enigmático 

antimapa, composto pela morfologia das 

coisas rejeitadas.



⁄  5554

Praça polifônica   

Performance, fanzine e arte cênica na praça… Zum zum 

zum... é de graça! O zum zum zum, onomatopeia extraída 

de uma das páginas do Fanzine Xerokson, produzido 

e distribuído na praça em 2012, durante a segunda 

residência artístico-educativa com Jarbas Lopes, revela 

o tom polifônico e dialógico de algumas ações que 

transcorreram não apenas no local, mas no seu entorno. 

Ampliando o campo de atuação das ações no tempo e 

no espaço, como uma propagação sonora, ocorreram 

ainda propostas assumidamente performáticas e de ca-

ráter cênico, desenvolvidas pelos jovens do Laboratório 

e compartilhadas com integrantes do grupo teatral Casa 

do Beco, sediado em Belo Horizonte. O grupo ocupou a 

praça simultaneamente com as ações Identidade é um 

saco e Uma praça para dormir, além de espaços virtu-

almente vagos ao seu redor, como um pequeno lote 

que serviu de campo para uma partida de futebol sem 

bola. Confl uindo e expandindo múltiplas vozes, gestos 

e intenções, as performances se integraram ao fl uxo 

rotineiro dos usuários da praça, ao uso do mobiliário e 

do coreto, acrescentando àquela já existente uma outra 

camada polifônica.



⁄  5756

Praça sítio

As ações realizadas pelo Laboratório 

Inhotim na praça são estrategicamente 

aplicadas como propulsoras de aproxi-

mações para coleta de dados, imagens 

e outros recursos.

Aproximar e esquadrinhar o campo 

físico e sensorial na tentativa de capturar 

vestígios imersos em suas camadas cons-

titutivas, desde sua superfície de ordem 

social e material até substratos mais 

profundos, é uma aspiração do exercício 

de uma quase arqueologia do agora.

A descoberta e o confronto balizam 

as experiências na praça e, como ao fi nal 

de uma operação simbiótica, observador 

e objeto, objeto e ambiente, são trans-

formados pelo evento da aproximação. 

Inscreve-se, a partir daí, sobre a tábula 

da descoberta, códigos sutis para novos 

jogos poéticos, presentes nas ações Um 

palíndromo pela sua digital (2012) ou na 

fotomontagem Neoconcretismo concre-

to (2015) de Rafaela Hermenegilda.

EDUARDO MARTINS

   



BH/NYC 17 de 
julho às 18h10



⁄  6160

JOANA

Nunca vou me esquecer do dia em 

que os educadores do Lab foram 

na minha casa e deram a notícia de 

que eu havia sido selecionada para 

participar da viagem. Foi tudo tão 

perfeito! No dia 17 de julho às 18h10, 

pegamos um ônibus no aeroporto 

que nos levou até a porta do avião. 

Chegando lá, o piloto e a aeromoça 

estavam na porta distribuindo balas 

para ajudar o ouvido a não sentir 

tanto a pressão.

JOANA

Me lembro do metrô muito 

abafado e do hotel, onde chegá-

vamos sempre muito tarde. Me 

lembro também de, nos primeiros 

dias, não comer muito porque a 

comida tinha um sabor doce, mas 

depois comi hambúrguer e tudo 

fi cou bom.

WENDER

Chegando lá, fomos encontrar 

outro grupo de jovens, os do 

NEW MUSEUM, que estavam 

organizando a BLOCK PARTY,

uma festa em uma praça no

Bowery, perto do museu. Foi legal, 

todos eram muito divertidos e, 

sem saber falar nada em inglês, 

tentamos nos comunicar. 

WENDER

Visitamos lugares e, quando che-

gávamos, sentíamos um choque, 

de tão surreal que aquilo era. 

Os museus eram gigantes, com 

obras de vários artistas. O que 

mais me fez gostar do famoso 

MOMA foi a obra da Lygia Clark. 

Conhecemos também a ESTÁTUA 

DA LIBERDADE e aquela vista foi 

a que mais me emocionou!



⁄  6362

ALANA

Nós fomos para NOVA YORK com 

o objetivo de trazer de lá novas 

ideias para realizar nosso festival 

de rua Laboratório Mambembe. 

Organizamos o festival como 

artistas e curadores fazem, pois 

pensamos e elaboramos todo 

o evento.

MILLENE

O festival Laboratório Mambembe 

foi algo mágico e inesquecível. Havia 

várias atividades interativas, shows 

e muito mais. Foi algo acessível ao 

público de todas as faixas etárias. 

Nada era vendido e toda a programa-

ção era gratuita. O festival foi nosso, 

teve a nossa cara, ele mostrou o que 

pensamos. E eu tive o privilégio de 

poder ajudar nesse enorme espetá-

culo bem no dia do meu aniversário.

WENDER

E quando chegou o dia 1º de 

novembro, eu estava tão empol-

gado! Fomos para a praça mais 

cedo, montamos as barracas e 

colocamos as coisas organizadas 

em cada uma. Quando fi nalmente 

deram 12h, as pessoas começaram 

a chegar e em uma hora a praça 

já estava lotada e as performan-

ces começaram e mais pessoas 

chegavam. Pensávamos que quase 

ninguém iria, mas no total eu

acho que compareceram umas 

500 pessoas. 



⁄  6564

Lab em família



⁄  6766

Falar do Laboratório é falar de muitas 

conquistas. Como mãe, nós queremos 

dar o melhor para os fi lhos, mas nós não 

somos dotadas de todas as informações. 

São essas parcerias que agregam outros 

ensinamentos para eles.

Quando a Érika foi participar do 

Laboratório, sempre havia alguém me 

dizendo: “Você vai deixar ela ir pra lá? 

Sozinha? É tão longe!” Mas eu fi quei 

muito tranquila. As visitas e reuniões 

no Inhotim me davam muita segurança. 

Você sentia que havia um trabalho sério, 

que os meninos não estavam ali por 

estar. Aos poucos, vieram as pesquisas 

que ela fazia em casa, e eu a via sentar 

e estudar, e a ouvia falar de obras de arte.

Já com a Vanessa, costumo brincar 

dizendo que ela passou a questionar 

demais. Muitas vezes você quer só dar 

um recadinho e aquilo vira uma conversa 

de meia hora. Eu digo: “Vanessa, nós não 

estamos no fórum, não, promotora." As 

vivências dela no Lab são aprendizados, 

são conhecimentos que estão registra-

dos e que vão fi car. Isso veio do Inhotim, 

de tudo que ela fez lá. As meninas vão 

levar isso pra vida toda.

Sempre senti confi ança em mandar 

minhas fi lhas para o Laboratório. Eu 

perdi a conta de quantas reuniões e 

encontros no Inhotim eu já participei. 

A gente caminhava um pouquinho, discu-

tia questões sobre o projeto. Estávamos 

sempre em contato com os educadores. 

Eu percebo isso como uma coisa muito 

positiva. Há um cronograma de trabalho 

e de atividades, além de uma riqueza 

de materiais. Acho que quando elas 

tiverem um emprego, elas também vão 

se lembrar disso como uma referência 

profi ssional. 

Se o Inhotim nos apresenta artistas 

famosos, no Laboratório vemos meninos 

que estão construindo uma história de 

vida, suas identidades e sua autono-

mia. O que esses meninos serão daqui 

pra frente? Quantas mentalidades vão 

mudar a partir desses meninos? Quantas 

pessoas vão ser infl uenciadas por eles?

DIRLENE BRASIL

  ,  1  2012 |  2 

 2013  2014,  ,  1  2014 

 2015 |  2  2016



Quando eu
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Quando eu estava na universidade, ainda tentando enten-

der qual era a importância que a pesquisa tinha para minha 

vida, não tive uma orientadora, mas uma desorientadora. 

Era assim que minha professora, que esteve comigo duran-

te o período de minha monografi a, costumava, às risadas, 

se apresentar. Com inúmeros caminhos, possibilidades, 

autores, tendências, métodos de pesquisa e conceitos, a 

orientação talvez não bastasse. Era preciso desorganizar-se, 

abrir mão, dar passos atrás, se perder um pouco: desorien-

tar-se. Entrar no caos, conhecê-lo, participar dele, para 

depois utilizá-lo a seu favor. O conhecimento, essa nossa 

capacidade tão sensacional, defi nitivamente é avessa aos 

compartimentos e à organização e ordenação excessivas. 

No Inhotim, encontrei campo fértil para seguir essa linha, 

me permiti estar desorientado e, ao invés de orientar, deso-

rientar também. Algo que o cantor e compositor Tom Zé, lá 

em 1976, já ensinava: eu tô te explicando pra te confundir 

/ eu tô te confundindo pra te esclarecer / tô iluminado pra 

poder cegar / tô fi cando cego pra poder guiar. Ao nos de-

pararmos com um/uma estudante de ensino médio, recém 

chegado/chegada a Inhotim, um Instituto onde 

o conhecimento se manifesta de diferentes formas, com 

o mundo nos pés, nas mãos, nos olhos e em todas as partes 

do corpo, o que podemos oferecer? “O que eu poderia 

oferecer?”, eu sempre me perguntei. Guiar, orientar? Não! 

É preciso mostrar a confusão do mundo, as incertezas, as 

complexidades, os mistérios; é preciso desorientar-nos para 

que, juntos, vejamos novas perspectivas aparecerem. 

Trabalhar com jovens em um processo de formação que 

quer abrir os seus olhos para o mundo faz-me ter a certeza 

de que a nossa noção escolar organizada de conhecimento 

não é o bastante. O conhecimento, que está em nós e está 

em toda parte no mundo, às vezes é capcioso e, de tão evi-

dente, se esconde. O trabalho da pesquisa, portanto, 

é investigativo, angustiante às vezes e sempre incerto – 

por mais que queiramos, ávidos, fi rmar os nossos pés nas 

verdades e nas certezas. O resultado é importante, mas 

o processo é primordial. É no processo que as inseguranças 

desse/dessa jovem tornam-se força; é nele que o palpite se 

transforma em caminho. Voltar os olhos para o processo é, 

talvez, a dica de ouro que (des)orientadores/orientadoras 

tentam dar ao longo do período que estão juntos aos/às 

jovens pesquisadores/pesquisadoras.

Todos/Todas os/as jovens que passaram pelo Laborató-

rio Inhotim durante os anos do projeto certamente trouxe-

ram suas vulnerabilidades, seus medos, seus deslumbres. 

Da mesma forma, com tanta força, também trouxeram 

encantamentos, capacidade de renovação e ideias pode-

rosas. É gratifi cante poder compartilhar com eles e elas 

suas rápidas sacadas, suas mudanças abruptas durante o 

processo, as dúvidas (que às vezes fi cam por muito tempo 

sem resposta), as desconfi anças e as escolhas. Gratifi cante, 

prazeroso e engrandecedor. Estar nesse processo, orien-

tando e desorientando, é uma alegria que acompanha a 

certeza de que, no futuro, muitos outros e outras estarão 

desorientando também e se colocando, com confi ança 

e humildade, frente ao mundo e ao conhecimento.

WENDELL SILVA

   



minha ferramenta de produção.

Depois de um ano e meio participan-

do do Módulo 1, me tornei bolsista de 

iniciação científi ca júnior, dentro do que 

é o Módulo 2 do projeto. Nesse momento, 

deixei um pouco a parte experimental, 

passando para a parte teórica. Foi um 

passo muito importante para o meu 

desenvolvimento intelectual, em que 

aprofundei minha compreensão sobre os 

caminhos percorridos na arte até chegar 

no contemporâneo. Eu pude aprender 

como é fazer uma pesquisa e quais são 

os passos para desenvolvê-la, como 

escolher o objeto a ser pesquisado, como 

levantar informações, além de lidar com 

os desafi adores textos acadêmicos e 

desenvolver habilidades para falar em 

público. Nesse período, tive a oportuni-

dade de trabalhar com orientadores e 

realizar minhas próprias pesquisas que 

surgiram a partir das minhas inquieta-

ções e desejos. 

O envolvimento com a pesquisa me 

levou ao encontro de ferramentas que 

lidam com a busca de referências, muitas 

vezes no passado. Nessa viagem tempo-

ral, a pesquisa colaborou para a reapro-

ximação entre mim e minha ancestra-

lidade e base cultural. Ao envolvê-la na 

pesquisa, é como se eu reorganizasse 

a minha memória adquirindo um novo 

olhar para ela.

Além de aprender a partir das obras 

do acervo do Inhotim, participando do 

projeto, eu ainda tive a oportunidade de 

conhecer como a arte se apresenta 

Quando eu entrei no Laboratório Inhotim, 

não imaginava como seria essa expe-

riência. Tampouco passou pela minha 

cabeça que iria me apaixonar assim, tão 

intensamente. Eu não sabia o que faria 

ali, mas aquele nome me chamou a aten-

ção. Queria descobrir o que estava por 

trás desse tal “laboratório”. 

Minhas primeiras experiências 

no Lab foram indescritíveis. Era tudo 

muito novo, muito intenso. Eu consegui 

encontrar naquele espaço um lugar para 

minha imaginação e minhas indagações 

que, por algum motivo, fi cavam ocultas 

dentro de mim.

O meio no qual fui me inserindo, as 

propostas, os debates sobre determina-

da obra ou sobre o espaço artístico, bem 

como as atividades e leituras no projeto, 

me possibilitaram desenvolver minhas 

habilidades, explorar meus sentimentos, 

além de construir, articular e realizar 

trabalhos plásticos. Esse processo de 

construção me conectou de forma tão 

intensa comigo mesma que passei a 

observar tudo ao meu redor de uma 

forma diferente. Essa interação com o 

meu emocional, que por vezes se encon-

trava literalmente desordenado, fez com 

que eu me apropriasse de tudo que me 

rodeava de maneira diversa. Eu já não 

queria mais olhar para as coisas como 

elas são, como elas se apresentam. Esse 

momento foi importante para mim, pois 

passei a enfrentar os meus problemas de 

uma forma mais madura. Os desafi os, as 

críticas e as especulações se tornaram 

em outros espaços, diferentes daqueles 

com os quais já estou acostumada a con-

viver aqui. Tive a oportunidade de visitar 

outros museus e galerias de arte, bem 

como a Bienal de São Paulo e a Bienal do 

Mercosul, o que possibilitou uma amplia-

ção do meu olhar sobre a produção 

e suas diversas formas de exposição. 

Além disso, participei de dois intercâm-

bios internacionais: o primeiro ainda em 

2013, para Buenos Aires, e o segundo em 

2016, para a Cidade do México, ambos 

com propostas diferentes mas que, de 

certa forma, se uniram para a expansão 

do meu olhar crítico.

O projeto foi e ainda é uma porta 

de entrada para os próximos desafi os 

que terei que enfrentar e ao mesmo tem-

po uma porta de saída para as limitações 

que criamos.  É a libertação da imagi-

nação, do questionamento, da indaga-

ção. Não quero terminar este parágrafo 

dizendo que estou concluindo mais uma 

etapa da minha vida ao encerrar minha 

participação no LAB pois, na verdade, 

estou apenas em processo para habitar 

outros espaços. 

RHAYANE ESTÉFANE ALVES

 1  2012-2013

 2  2014-2016



Don't mind 
the gap
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Eu detestava arrumar meu quarto. Mas 

eu nunca o deixei tão arrumadinho quan-

to no dia em que a Marcilene e a Maria 

Eugênia foram na minha casa dizer que 

eu iria viajar pra Londres.  Na despedida, 

ninguém da minha família chorou por 

mim, mas eu chorei demais por fi car 

longe. Quando eu voltei, eu trouxe duas 

fotos, uma na London Eye e uma que a 

gente tirou em uma espécie de cenário. 

Foi quando eu cheguei com essas fotos 

em casa que a minha mãe chorou, que 

ela se deu conta do que tinha acontecido. 

Para organizar a viagem, tivemos 

várias reuniões, havia muito o que provi-

denciar. Recebemos uma carta de reco-

mendações para a viagem e ali vinham 

descritas as coisas que deveríamos levar 

nas quantidades certas. Mas a minha 

mãe havia pesquisado na internet sobre 

Londres e descobriu que lá fazia muito 

frio. Ela então ela apareceu com um casa-

co de lã vermelha pra mim! Ela comprou 

muitas blusas de frio, a mala fi cou enor-

me! Chegando lá, estava quente! A mala 

cheia de roupa e eu com calor. Quando a 

Vanessa foi viajar pra Nova York em 2014, 

eu disse: "Mãe, coloca roupa de calor 

pra ela!" Essa foi uma coisa que a gente 

aprendeu. 

Por morar no interior, a gente quase 

nunca anda de metrô. Quando a gente 

descobriu que em Londres eu ia andar 

muito de metrô, a primeira coisa que a 

minha mãe fez foi levar todo mundo

 da família para andar de metrô em Belo 

Horizonte, para que eu tivesse pelo 

menos uma ideia do que era um metrô. 

Essa é uma lembrança de família que eu 

tenho e acho muito legal. 

Quando a gente chegou na Tate, havia 

uma rachadura no chão que tinham aca-

bado de cobrir porque era parte de uma 

obra de uma exposição passada. Nós co-

meçamos a ocupar o espaço e deitamos 

todos no chão, fazendo uma corrente. To-

dos estavam entrando e olhando a gente 

com uma cara de espanto. Ao mesmo 

tempo, acontecia uma performance em 

que as pessoas iam andando e voltavam, 

faziam uma espécie de dança no espaço. 

E nós lá, deitados. Parecia que havia uma 

conexão. 

E então eu pensava: a gente veio 

de tão longe, nos conhecemos desde 

pequenos, somos amigos e, de repente, 

criamos algo juntos em um lugar comple-

tamente desconhecido. Foi tão bonito isso. 

Foi tão mágico!

ÉRIKA BRASIL

 1  2012 |  2  2013-2014



Lo que tiene que 
florecer



⁄  8180

Enquanto começo a escrever este texto, 

recordo que estamos juntos: juntos sen-

tados, juntos recostados no chão, juntos 

cantando, correndo, com a esperança 

de que algo novo esteja começando; me 

escutam e eu os escuto, entre português 

e espanhol; juntos de mãos dadas, ao 

redor de um montinho de terra vermelha; 

caminhamos juntos, testemunhas de 

nossos diferentes tempos. Fechamos os 

olhos e desenhamos, criamos movimen-

to a partir dos gráfi cos; juntos criamos 

geometrias espaciais, quando seguramos 

umas fi tas brancas; e também, somos 

juntos, uma serpente emplumada. Sim! 

Uma serpente que, dizem, existia antes 

de haver casas, quando havia só pedras 

vulcânicas e a serpente saía do meio 

delas. Por uns instantes fomos um corpo, 

fomos Quetzalcóatl; para não esquecer 

as penas e seu voo imprescindível, para 

não esquecer que somos sementes e 

colheita. Juntos no sul ou no norte, jun-

tos no continente americano. 

As coordenadas dos encontros no 

Brasil e México se transformaram em 

territórios para conhecer e apreender um 

pouco mais sobre o mundo. Que força 

contêm as palavras ‘estar juntos’! Eu gos-

to de pensar que, ao praticar essa ação, 

o corpo é suscetível à vibração e a ser 

afetado. Potencializam-se as possibilida-

des de nos olharmos no subjetivo através 

dos outros, de notar as diferenças, de ob-

servar e nos relacionarmos com diferen-

tes modos de fazer e pensar. De expandir 

sensações, de imaginar e compartilhar 

saberes, de combater os preconceitos 

e as limitações, de lutar contra totalita-

rismos. Estar juntos pode nos fazer ver 

aquilo invisível e ser realistas para fazer 

o impossível.1

A memória tem essa grandiosa capaci-

dade de manter uma rede de relações. Eu 

gosto de pensar que continuamos juntos 

porque as saudades2 assim o permitem. 

O que sinto agora é uma mistura entre 

imaginar e desejar, porque enquanto 

lembro, tenho a intuição, quase certeza, 

de que alguns voltaremos a nos encontrar, 

e de que, certamente também, alguns dos 

jovens com quem tive a sorte de trabalhar 

continuarão fl orescendo no despertar 

sensível e crítico, no perceber com suti-

leza e atenção o que acontece ao redor e 

à distância deles. Em transformar o que 

olham, em dar matéria, energia e força ao 

que sentem, ao que pensam. Em, criati-

vamente, encontrar meios de expressão, 

seja com a dança e a coreografi a (com as 

quais estivemos experimentando) ou com 

qualquer outro meio de expressão. 

Ponto de partida

o corpo  

Pontos de encontro

S  20°    7’  40.9”

O 44°  12’  54.935”

S  20°  15’  43.418”

O  44°   6’   44.047”

N 19° 18’ 52.947”

O  99° 11’ 7.543”

N 19° 19’ 43.334”

O 99°   9’  53.96”
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impregnadas. Que dá visibilidade às 

propostas de trabalho que tivemos com 

o corpo e com a memória, e que, por sua 

vez, foram os temas presentes no desen-

volvimento da minha obra.

A segunda experiência foi o convite 

do projeto educativo do Instituto Inhotim

à Cidade do México, por meio do progra-

ma Projetos Públicos e Comunidades do 

Museu Universitário de Arte Contemporâ-

nea (MUAC), coordenado por Ignacio Plá, 

com quem já tinha feito parcerias antes. 

Corpos, latitudes foi o título do projeto 

que de alguma forma deu continuidade 

à primeira experiência, embora nesta 

segunda ocasião tenha sido redimensio-

nado como um projeto de intercâmbio 

com o Centro de Artes e Ofícios Escolinha 

Emiliano Zapata, que está localizado 

no Pedregal de Santo Domingo (bairro 

adjacente à Cidade Universitária onde 

está o Museu). O Pedregal de Santo Do-

mingo foi fundado a partir da ocupação 

de terras no ano de 1971 e é uma das 

maiores invasões urbanas que existem 

na América Latina. O lugar está cheio de 

histórias de luta, resistência e um claro 

trabalho comunitário. Na Escolinha e no 

MUAC, realizamos um segundo laborató-

rio de experimentação com alguns dos 

jovens brasileiros (com quem eu já tinha 

trabalhado previamente) e com crianças 

A história começa com Elefante 

Vermelho, uma residência artística3 que 

fi z no Instituto Inhotim em Brumadinho, 

Brasil, graças ao convite da coordenado-

ra de programação cultural do Labora-

tório Inhotim, Morgana Rissinger, em 

colaboração com o Laboratório Inhotim. 

A residência foi uma vasta e fascinante 

experiência, na qual ao mesmo tempo 

em que desenvolvi uma pesquisa geral 

sobre o contexto, ofereci um work shop 

de experimentação dançante e coreo-

gráfi ca para os jovens participantes do 

projeto. Trabalhei também, embora não 

estivesse originalmente programado, 

com algumas crianças das comunidades 

quilombolas de Marinhos e Sapé. Senti 

uma alegria constante, uma sensação de 

expansão no peito, no coração.

Durante esse mês e meio de estadia, 

descobri a singularidade e a importância 

que este lugar tem no mundo: um exem-

plo e inspiração para continuar materia-

lizando o que imaginamos. Ao colaborar 

diretamente com o projeto educativo, 

sem nenhuma dúvida, estiveram muito 

presentes conceitos como o do trabalho 

colaborativo e os dispositivos de criação 

artística e pedagógica. 

O resultado foi a realização de um ví-

deo coreográfi co. Uma obra que dá vida 

ao tempo compartilhado e às paisagens 



e jovens que vivem em Santo Domingo e que estão ativamente envolvidos com as 

atividades da Escolinha. Essa segunda etapa foi concluída com uma apresentação 

cênica do trabalho. A coreografi a tentava dar visibilidade à integração das histórias. 

A experiência foi uma afirmação de vida carregada de uma presença poderosa e 

terna. Diferentes paisagens se manifestaram a partir de suas sensibilidades corporais 

e sentiu-se uma só vontade a partir da apropriação desse novo contexto criado por 

eles e para eles. Foi uma experiência que considero ter marcado a relação que eles 

estão construindo com o mundo a partir de seus corpos.
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campo para que alguns saberes, elemen-

tos com os quais trabalho ou caracterís-

ticas da minha prática, se recoloquem, se 

reorganizem, continuem se processando. 

Quero pensar que escrever este texto, 

além de ter sido uma evocação para revi-

sitar a maravilhosa energia e tudo o que 

caracterizou os projetos, possa também 

oferecer uma oportunidade para parar-

mos e pensarmos sobre os modos nos 

quais, como artistas, gestores, educado-

res, mediadores, programadores, curado-

res, etc., provocamos a manutenção de 

espaços ativos, discussões e/ou projetos 

de formação e experimentação artística.  

Como continuar inventando e imagi-

nando maneiras de estar juntos? Como 

podemos experimentar juntos nossas 

diferenças, nossas diferentes práticas?  

Considero que hoje, mais do que nunca, 

precisamos atuar na sensibilização de 

crianças e jovens, para que sua criatividade 

lhes permita ter a capacidade de confron-

tar problemas e serem plenos coautores 

do seu presente. Acrescento o "co-" porque 

acredito que, ao enunciá-lo dessa forma, 

as experiências podem ser percebidas 

com maior consciência de que tudo está 

inter-relacionado. O foco já não é só no que 

eu, como indivíduo, penso, sinto ou faço, 

mas naquilo que se encontra intrinseca-

mente relacionado com o outro, os outros. 

Continuo sentindo a emoção, o traba-

lho, a incerteza, as surpresas e o cansaço 

que vivemos. Tantos momentos que 

agora fazem parte da história individual 

de todos aqueles que a construímos, e 

é assim que essa história coletiva pode 

se transformar em uma referência, em 

um registro ou ponto de partida para 

refl exões em torno das práticas pedagó-

gicas e artísticas, para continuar abrindo 

espaços de discussão sobre como estão 

sendo pensados e/ou administrados os 

projetos entre arte e educação. 

No meu caso, a motivação para 

continuar propiciando encontros desta 

natureza se dá a partir das relações que 

podem ser geradas entre as práticas 

artísticas e a sociedade ou comunidades 

e contextos específi cos. Em particular, 

posso dizer que minha tarefa segue se de-

senvolvendo a partir destes impulsos ou 

motores. Procurar formas de relação é o 

que lhe dá sentido ou sentidos. Observo 

também que, enquanto se desenvolvem 

os projetos com suas propostas especí-

fi cas, materiais, conceitos, difi culdades, 

tempos, dispositivos, etc., é possível criar 

ferramentas que ajudam a continuar 

praticando. Quer dizer, pode haver uma 

correspondência entre a motivação, o 

processo e, em algumas ocasiões, o pro-

duto ou a obra. Considero que isso abre o 



⁄  8988

Obrigada, Inhotim, por me fazer experi-

mentar essa inter-relação entre educação, 

cultura, arte e natureza. Obrigada a toda 

a equipe e às pessoas que agora, além de 

serem minhas colegas ou colaboradoras, se 

transformaram em queridas amigas. Assim, 

vamos fazendo crescer em diferentes coor-

denadas geográfi cas uma comunidade sensí-

vel, criativa, crítica e empática. Parabéns aos 

10 anos do Laboratório Inhotim! Espero que 

continuem sendo pulverizados de diferentes 

formas todos os frutos gerados; que sigamos 

tecendo pontes de diversas extensões para 

nos encontrarmos, não importa se for longe ou 

perto; que sigamos trabalhando inimaginá-

veis cais onde atracar, para pausar ou dilatar 

o tempo, para habitar espaços e ser espaço; 

para observar onde estamos e aprender sobre 

o que nos é estranho ou desconhecido. Hoje, 

mais que nunca, continuo pensando em quão 

importante foi dar seguimento às portas que 

se abriram, em quão importante é a paciên-

cia, a confi ança e a perseverança: o que tem 

que fl orescer sempre encontra seu caminho.

ALMA J. QUINTANA LAZCANO

   ,  

    2015  2016.

REFERÊNCIAS

1   A partir da frase original “Seja-

mos realistas, façamos o impossí-

vel” do comandante Ernesto Che 

Guevara, escutada no  Centro de 

Artes e Ofícios Escolinha Emilia-

no Zapata de Pedregal de Santo 

Domingo por Fernando Díaz 

Enciso, um dos seus fundadores.

2   Vocábulo português que 

expressa um sentimento afetivo 

parecido à melancolia ou à nos-

talgia, estimulado pela distância 

espacial e temporal de algo 

muito querido. 

3   Realizada com os apoios: 

“Criação coreográfi ca em resi-

dência 2014-15” por Iberescena e 

“Co-investimentos Culturais

2014-15” pelo Fundo Nacional 

para a Cultura e as Artes, México. 



Desmonte
em construção
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O Laboratório Inhotim completa 10 anos 

de existência cultivando relações entre  

seus participantes com os acervos do 

Inhotim, a cidade, o campo e a cultura 

contemporânea. Em 2016, como desafi o, 

os educadores do programa inseriram 

em seu escopo conteúdos do acervo bo-

tânico do Instituto. A união desses dois 

macrotemas (botânica e arte contempo-

rânea) criou uma zona favorável para o 

experimento de ações transversais, uma 

singularidade em relação aos últimos 

anos do Laboratório Inhotim, que até 

então transitava timidamente pelo 

acervo botânico. Mesclar temas tão 

complexos e ainda estimular os jovens a 

uma refl exão sobre seu papel na socie-

dade, seja como espectadores ou como 

interventores, não é uma tarefa tão fácil. 

Para realizá-la, é necessário encontrar 

os pontos de convergência e explorá-los 

ou, quando estes não existirem, criar 

ativamente os meios para, mesmo assim, 

intercomunicar os dois conteúdos. 

Uma experiência muito bem sucedida 

se deu a partir da leitura de textos sobre  

reforma agrária. Este tema gerador nos 

levou até o Assentamento Pastorinhas, 

em Brumadinho, um local onde a agro-

ecologia é praticada para o comércio e 

consumo das 20 famílias que ali vivem. 

Os aspectos conceituais do cultivo agro-

ecológico ganharam um valor sublime, 

pois revelaram a horizontalidade das 

responsabilidades exercidas por todos 

os agentes que participam daquele ciclo 

de etapas de produção. O homem, a 

semente, as sobras orgânicas, a galinha, 

o tempo, a terra e a água se alinham 

em uma tentativa certeira de equilíbrio 

biológico regido por uma espécie de 

"fi losofi a da devolução", já que se apoia 

no pressuposto relacional de decomposi-

ção/devolução em um processo produti-

vo que ambiciona o ecoequilíbrio e 

a sustentabilidade.

Não há espaço nessa lógica para 

reações químicas nocivas de origem 

industrial. O cultivo é diversifi cado, roça 

de milho com ora-pro-nóbis, mastruz, 

serralha e bertalha, todas reconheci-

das, à exceção do milho, como plantas 

parceiras ou primárias e, ainda, como 

plantas alimentícias não convencionais, 

uma alternativa de produção e consumo 

alimentar de alta qualidade nutricional 

a baixo custo. Neste caminho, o léxico 

também é cuidadosamente cultivado. 

As palavras utilizadas para descrever e 

explicar os procedimentos técnicos apli-

cados ao cultivo e ao manuseio da terra 

demonstram, através da oralidade, o alto 

nível de sofi sticação adquirido pela ex-

periência agroecológica desenvolvida no 
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assentamento que se mostra alinhado às 

questões contemporâneas discutidas por 

diversos movimentos sociais, tais como 

gênero, alimentação saudável, sustenta-

bilidade, economia colaborativa, valori-

zação do trabalho, do trabalhador rural 

etc. Conhecer o sistema agroecológico 

foi uma experiência muito enriquecedo-

ra para os jovens, uma vez que nenhum 

deles conhecia o lugar e nem o sistema 

de cultivo. Os jovens também tiveram 

seu momento de refl exão quando, ainda 

no assentamento, foram questionados 

sobre como lidaremos com a produção 

de alimentos no futuro e como o Brasil 

se posicionaria num possível cenário não 

favorável. Nesse momento, foi possível 

ver como muitos deles ainda apresenta-

vam um pensamento ingênuo e acrítico 

a respeito das questões tratadas, como 

se fosse impossível a eles enxergar 

questões que ultrapassassem os muros 

de suas realidades. Este foi um momento 

muito importante para os educadores, 

que puderam entrever possíveis estraté-

gias pedagógicas que contribuiriam para 

o alargamento do tema, sua problemati-

zação e ainda o vincularia a outras práticas 

e descobertas.

das vias públicas como espaços para 

manifestações estéticas efêmeras, como 

assentamentos gráfi cos temporários. 

A ponte entre cidade e campo, horta 

e asfalto, cartografia e intuição, é 

construída por meio da expansão 

simbólica da noção de meio ambiente 

a partir de desmontes de mapas, 

de textos e de cores.

EDUARDO MARTINS

   

LUIZ QUERINO

   

O exercício de compreender para 

se inserir num ecossistema cultural 

descompartimentado deve extrapolar os 

encontros do Laboratório e o espaço do 

Inhotim para se tornar um modus ope-

randi, uma ferramenta de análise crítica 

que desenraíza e desmonta o que afeta 

os sentidos. Proporcionar experiências 

plásticas através da observação e análise 

de elementos botânicos ou motivar a 

refl exão e problematização do meio 

ambiente por meio de práticas artísticas 

é onde reside a força motriz que libera o 

fl uxo dos conteúdos que constituem este 

macroacervo do Inhotim. 

Foi nessa direção - e  nessa digressão -  

que as amostras de folhas de taioba, falsa 

serralha e mucuna preta provenientes 

do assentamento e entregues à turma 

como um presente foram transportadas 

para o universo gráfi co. O exercício 

plástico foi proposto para apresentar 

uma técnica primária de seriação gráfi ca 

comumente encontrada nos centros 

urbanos: o cartaz lambe-lambe. O caráter 

contestador, irônico e poético são as 

bases para compreender a verve das 

intervenções artísticas urbanas que 

reivindicam a superfície das paredes 



1. Desmonte do objeto pela extração da cor

Materiais utilizados: amostras botânicas, papel canson 300g e aquarela.

3. Desmonte de texto para texto

Materiais utilizados: poemas de Manoel de Barros, papel color plus preto 80g,

lápis branco, tesoura e cola.

2. Desmonte de mapa para haikai

Materiais utilizados: mapa de Brumadinho, papel color plus vermelho 80g,

tesoura e cola.

4.  Construção cartaz - roça gráfi ca

Materiais utilizados: folha de taioba, folhas de acetato A4, fi ta adesiva, marcador perma-

nente, estilete, jornal, papel sulfi te A1 75g e tinta spray automotiva de diversas cores. 



Laboratório à 
flor das pelesflor das peles
Laboratório à 
flor das peles
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O Laboratório Inhotim sempre utilizou 

a arte como ferramenta para suas ações. 

No ano em que completou uma década 

de existência, o projeto incorporou a 

pauta ambiental à sua metodologia, pas-

sando a trabalhar também com o acervo 

ambiental do Inhotim e de seu entorno. 

Incorporar as questões ambientais é 

assumir a natureza como uma potente 

tecnologia e o corpo como parte essen-

cial dos processos de aprendizagem. 

Ao longo de 2016, de maneira bastante 

orgânica, a arte e a botânica foram se 

mesclando, sem hierarquias, sem rigidez, 

assimetricamente. 

Nessa empreitada de unir arte e meio 

ambiente, relacionando o corpo humano 

com os espaços que ocupa, o artista e 

arquiteto naturista Friedensreich Hun-

dertwasser é referência. Hundertwasser 

nasceu em Viena, em 1928, e morreu a 

bordo de um navio, nos anos 2000, na 

fl uidez e no balanço das águas que ele 

sempre levava consigo (cem águas é 

a tradução literal do seu sobrenome 

artístico). Amante das curvas e das cores, 

Hundertwasser recusava a linha reta, 

a uniformidade, a monotonia. 

O caminho da educação não pode ser re-

tilíneo; ele é sinuoso, muitas vezes árduo, 

e deve abraçar o inesperado e o desco-

nhecido, nutrido de curiosidade e repleto 

de incompletude. E é na incompletude 

e no estímulo à diversidade e à experi-

mentação que o Laboratório Inhotim se 

afi rma. Projeto em eterno desmonte e 

construção, assume a vulnerabilidade e 

o potencial criativo de todos os sujeitos 

envolvidos. As atividades propostas aos 

e pelos jovens participantes visam a con-

tribuir com o amadurecimento destes 

enquanto agentes responsáveis por suas 

próprias escolhas e por suas ações no 

planeta.

Pensando nesta presença e neste 

posicionamento físico e afetivo das pes-

soas no mundo e na relação delas com os 

espaços, Friedensreich Hundertwasser 

desenvolveu a Teoria das Cinco Peles. 

A primeira pele é a própria epiderme e 

representa a essência do ser humano; a 

segunda pele é o vestuário; a terceira é a 

casa; a quarta é a sociedade, o meio so-

cial; a quinta é o planeta e engloba todas 

as peles. Uma análise das ações cotidia-

nas do Laboratório Inhotim sob a ótica 

desta teoria pode evidenciar a riqueza 

de temas trabalhados e conexões tecidas 

desde 2007.

Foram muitas as misturas de peles 

ao longo destes 10 anos e de latitudes 

e longitudes – visitas ao assentamento 

Pastorinhas, a Belo Horizonte, São Paulo, 

Porto Alegre, Londres, Buenos Aires, Nova 

York e, fi nalmente, à Cidade do México.

Intercâmbios culturais ampliam as 

perspectivas e aguçam a capacidade de 

empatia, auxiliando na construção de 

uma sociedade mais tolerante e pacífi ca, 

de um Friedensreich – um reino de paz.

Diante de tanta pluralidade e de 

tantas variáveis, o afeto é uma premis-

sa constante do Laboratório Inhotim 

e perpassou toda a elaboração deste 

catálogo comemorativo. Polifônico e 

construído em múltiplas camadas, ele é 

um mergulho na história e nas estórias 

do projeto, assim como uma refl exão so-

bre os processos educativos focados na 

autonomia. É também um convite à troca 

de peles, tão necessária para se acompa-

nhar a transitoriedade e as incertezas e 

metamorfoses da vida. Aqui, Hundertwa-

sser se junta à mitologia mexicana, que 

se junta a Joseph Beuys: todo mundo é 

uma serpente emplumada Quetzalcóatl 

e precisa trocar de pele!

YARA CASTANHEIRA 

     

No ano em que completou uma década 

de existência, o projeto 

pauta ambiental à sua metodologia, pas-

sando a trabalhar também com o acervo 

ambiental do Inhotim e de seu entorno. 

Incorporar

sempre levava consigo (

a tradução literal do seu sobrenome 

artístico). Amante das curvas e das cores, 

Hundertwasser recusava a linha reta, 
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Como professor e gestor, parabenizo

o Laboratório Inhotim por seus dez anos, 

oportunizando aos jovens da escola 

pública uma abrangência de valores que 

os transformam em cidadãos críticos 

e agentes de transformação em suas 

comunidades. O projeto estimula um 

olhar diferente e cria soluções possíveis 

e próprias, preparando os jovens para 

serem sujeitos ativos. Podemos verifi car 

que, com atitudes proeminentes, projetos 

estruturados podem modifi car nossa so-

ciedade e se estabelecer como ferramen-

ta mestra para o engrandecimento de 

nossos jovens diante dos desafi os 

e diversidades atuais e do futuro.

MÁRCIO ROBERTO LOPES DE SOUSA
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