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O  Instituto  Cultural  Inhotim  (ICI),  localizado  em  Brumadinho,  MG,  é  um  complexo
museológico em meio a um parque ambiental constituindo-se de importante acervo de arte
contemporânea  e  extensa  coleção  botânica.  Em  parceria  do  ICI  com  o  laboratório  de
Anatomia Vegetal da UFMG foi desenvolvido um projeto com o objetivo de se utilizar o
jardim  de  Inhotim  como  museu  vivo  para  práticas  de  educação  ambiental  e  incutir  no
público alvo a  importância  cultural  e  educacional  de  uma coleção  viva  de  plantas,  como
estratégia  de  conservação  de  espécies  das  floras  nativa  e  exótica.  Folhas  de  algumas
espécies  vegetais  presentes  em  Inhotim  foram  utilizadas  para  produção  de  lâminas
permanentes de seções transversais e epidérmicas. Imagens destes materiais serviram como
base para a produção de materiais didáticos voltados para o ensino de botânica e atividades
de  educação  ambiental.  Entre  os  materiais  didáticos  produzidos,  os  cadernos  interativos
apresentam  curiosidades  sobre  as  plantas  e  suas  características  anatômicas.  Modelos
tridimensionais foram feitos  em massa de porcelana fria,  e  são acompanhados por  textos
escritos a tinta e em braile, possibilitando sua utilização tanto por alunos videntes quanto
por deficientes visuais. O “Remontando as Plantas” é um jogo didático de quebra-cabeças
em que doze cubos apresentam fragmentos de seis imagens de uma das espécies vegetais,
entre elas imagens anatômicas. O “Twister Inhotim” é um jogo composto por dois tapetes
e  cartões  com  imagens  macroscópicas  do  Jardim  de  Inhotim,  partes  do  corpo  humano
(mãos  e  pés),  e  perguntas  relacionadas  à  biologia.  Os  materiais  foram  utilizados  em
oficinas no Inhotim, semana do conhecimento da UFMG e Semana Nacional de Ciência &
Tecnologia  despertando  o  interesse  dos  visitantes  para  aspectos  das  plantas  que  são
invisíveis  a  olho  desarmado  e  representaram,  assim,  uma  oportunidade  de  sensibilização
para aspectos dos seres vivos e a importância de cada um na teia da vida.
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