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MCB participa da segunda edição da Mostra de Museus  do 
Governo do Estado de São Paulo, no Parque Villa-Lob os 

 

 
 

8 de novembro, sábado das 10h às 18h – Entrada Gratuita 
 

O Museu da Casa Brasileira é uma das 18 instituições museológicas da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo que participa da segunda edição da Mostra de Museus. No sábado, 18 
de novembro, as instituições culturais estarão reunidas sob uma grande tenda ao lado do 
anfiteatro do Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001), oferecendo 
programações gratuitas, em mais de 40 atrações simultâneas. 
 
O MCB leva ao encontro uma atividade educativa já realizada no espaço do museu, a Oficina 

de Calçada. Oferecida pelo artista Marcos Gorgatti, que pesquisa a relação de aproximação 
entre arte e design, a oficina, a partir das 14h30, propõe a construção de pisos a partir da 
identidade criada para a cidade de São Paulo por Mirthes dos Santos Pinto, em 1966 (as 
famosas calçadas paulistanas que interpõem imagens preto e brancas do mapa do Estado). “A 
proposta é estimular cada participante a construir seu próprio padrão de calçada a partir do 
debate sobre qual imagem melhor representa São Paulo”, explica Marcos Gorgatti. 
 
No estande do MCB, além da distribuição de folders da programação de novembro do museu, 
haverá painéis informativos com recortes das mostras mais recentes do projeto Casas do 

Brasil, que mapeia, desde 2006, as diferentes tipologias de habitações brasileiras com o 
objetivo de formar um inventário sobre a diversidade do morar no país. Compõem o espaço 
exclusivo do MCB na 2ª Mostra de Museus textos, imagens, maquete e vídeo das exposições 
Barraca Cigana, Casa Xinguana e Habitação ribeirinha na Amazônia. 
 
Casa Xinguana, apresentada em 2008, traz como tema a habitação tradicional dos povos 
indígenas do Parque Nacional do Xingu: sua arquitetura, uso cotidiano, função social e 



dimensão simbólica. A região abriga diversos povos indígenas de diferentes origens étnicas e 
falando idiomas das principais famílias lingüísticas da América do Sul. Na exposição do MCB, o 
foco foram as aldeias Kamayurá e Kuikuro. 
 
Casas do Brasil 2012 – Barraca Cigana traz o trabalho da fotógrafa e pesquisadora Luciana 
Sampaio, que registrou o dia a dia de acampamentos dos ciganos Calon na periferia e interior 
de São Paulo. Os ciganos retratados são da etnia Calon, falam o dialeto Chibi, e vivem em 
cidades do estado de São Paulo em acampamentos espalhados por seis cidades: Jaboticabal, 
Pitangueiras, Guariba, Ribeirão Preto, Rio Preto e São Paulo. 
 
Casas do Brasil 2013 - Habitação ribeirinha na Amazônia revela aspectos da arquitetura das 
habitações ribeirinhas na região de Nhamundá, município localizado a 570 km de Manaus 
(AM). Por meio de registros do fotógrafo Eduardo Girão, com curadoria da geógrafa Sandra 
Lencioni e da socióloga Maria Ruth Amaral de Sampaio, são apresentadas palafitas e casas 
flutuantes adotadas na região, que representam soluções do morar em harmonia com o meio 
ambiente. 
  
Além do Museu da Casa Brasileira, participam da 2ª Mostra de Museus os seguintes 
equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo: Casa das Rosas, Casa 
Guilherme de Almeida, Catavento Cultural, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, Museu 
da Imagem e do Som (MIS), Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu de Arte 
Sacra, Museu do Futebol, Pinacoteca e Estação Pinacoteca, Paço das Artes, Museu Índia 
Vanuíre (Tupã), Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão), Museu do Café (Santos) e Museu 
Casa de Portinari (Brodowski).  
 
A produção do evento é realizada pela A Casa – organização social de cultura responsável pela 
gestão do MCB. Tem o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado, mantenedora do Parque Villa-Lobos, e da Cool Tours. 
 
Passaporte - Os primeiros 10.000 visitantes da Mostra receberão o Passaporte dos Museus, 
um livreto que dá direito a uma entrada gratuita a cada instituição museológica da Secretaria 
ao longo de um ano. Para cada local visitado, o portador do passaporte ganha um carimbo na 
página da instituição correspondente – o que também é uma maneira lúdica de estimular a ida 
aos museus. 
 
Sobre a Mostra de Museus 
A Mostra de Museus foi realizada pela primeira vez no ano passado, no Parque da Juventude, 
Zona Norte de São Paulo. Mais de cinco mil pessoas passaram pela tenda e participaram das 
atividades, tendo acesso a todo o universo cultural que os museus oferecem em suas sedes 
fixas. A proposta da Secretaria da Cultura com o evento é fazer com que uma parcela maior da 
população conheça os museus e se sinta estimulada a visitá-los. Para os moradores da Capital, 
é uma oportunidade também de conhecer as instituições sediadas no interior e litoral.  
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o 
único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional 
e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destaca-se o Prêmio Design 

Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um 
inventário sobre as diferentes tipologias de morar no país. 
 

 

 



SERVIÇO: 

2ª Mostra de Museus – Entrada Gratuita 

Local: Parque Villa Lobos - Esplanada e Anfiteatro 
Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 
Data: 8 de novembro, sábado 
Horário: das 10h às 18h 
 
Realização: Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Co-realização: MCB 
Apoio: Cool Tours 
 
Destaques da Programação 

• 10h – 17h 

Catavento | Interação por meio de experimentos 
Museu de Arte Sacra | Instalação sensorial que recria o ambiente do Mosteiro da Luz  
Museu da Imagem e do Som | Caixa de cinema e oficinas de storyboard e chromakey  
Museu da Língua Portuguesa | Totens multimídia com Palavras Cruzadas e Palavrachim   
 

• 10h às 13h  

Museu Casa de Portinari | Artista pintando ao vivo 
 

• 10h e 14h  

Museu Felícia Leirner | Oficina de Diversidade de Instrumentos 
 

• 10h30 às 11h30 

Museu do Café | Contação de Histórias (“Jacinto e o Porto” e  “A lenda do café”) 
 

• 11h às 11h40  

Museu da Imigração | Apresentação de dança alemã com a Associação Cultural Guaricana 
Tanzgruppe 
Memorial da Resistência | Jogo “Cruzadinha gigante” e quebra-cabeça  
 

• 11h às 12h30 (e 15h às 16h30) 
Paço das Artes | Oficina Câmara Escura 
 

• 11h às 16h45 

Casa das Rosas | Poesia Aperitivo (apresentação de importantes poetas, em aperitivos de 15 
minutos) 
 

• 10h e 15h  

Museu Índia Vanuíre | Pintura corporal Kaingang  
 

• 12h às 13h  

Pinacoteca e Estação Pinacoteca | Atividades lúdicas inspiradas em obras que 
integram o acervo do museu 
 

• 14h30 às 16h  

Museu da Casa Brasileira | Oficina de Calçada (ladrilho hidráulico) 
 

• 15h às 16h 

Casa Guilherme de Almeida | Bingo Literário 



Museu do Futebol | Jogo de Futebol “Artilheiro Adaptado - Introdução ao Futebol de Cinco” 
 

• 16h às 17h 

Museu Afro Brasil | Contação de história “Aos pés do Baobá” e “Brincadeiras do Congo” 
 

• 17h  
Show de encerramento com Ricardo Herz para crianças (com Cantilena Ensamble). 
 
Programação sujeita a alteração.  

Consulte a programação completa em www.cultura.sp.gov.br  

 
 
Museu da Casa Brasileira 

Horário: de terça a domingo das 10h às 18h 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano  
Tel. 3032.3727 
 
Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada)  
Entrada gratuita aos sábados, domingos e feriados 
 
Acesso a pessoas com deficiência/Bicicletário com 40 vagas  
Estacionamento pago no local 
 

Visitas orientadas: 3026.3913 - agendamento@mcb.org.br 
Site: www.mcb.org.br  
 
Informações para a imprensa | Museu da Casa Brasileira 

Filipe Bezerra - Coordenador de Comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
João Vicente – Assistente de Comunicação |assistcomunicacao@mcb.org.br   
Izabelle Prado - Assistente de Comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br   
 

Informações para a imprensa | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

Renata Beltrão - (11) 3339-8164 | rmbeltrao@sp.gov.br  
Jamile Menezes – (11) 3339.8243 | jmferreira@sp.gov.br 
Natália Inzinna – (11) 3339.8162 | ninzinna@sp.gov.br  


