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MCB promove ações educativas para os passantes  

da calçada da Av. Faria Lima 

 

 
 

Em setembro, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de 

São Paulo, enfatiza o programa educativo que promove interação com os passantes da calçada 

em frente ao museu, aumentando o número de atividades. As ações realizadas são uma forma 

de ativar este espaço e criar desafios, incentivando os transeuntes a que levantem questões a 

partir de suas próprias memórias e experiências, relacionando suas vidas ao principal tema do 

MCB: a casa brasileira, criando, assim, um vínculo inicial com a instituição. 

 

Desde maio de 2016, o MCB promove o “Desenho sua casa”, em quintas-feiras quinzenais, 

quando a artista Helena Kuasne senta-se em uma mesa em frente ao museu e convida os 

pedestres a descreverem sua casa através de memórias afetivas. Com base nos relatos, a 

artista faz um desenho da moradia descrita e o oferece ao participante. Uma cópia do trabalho 

é mantida do museu, para arquivo e documentação do projeto. 

 

Iniciada em agosto, “A casa estampada” é outra atividade, em que a artista Mônica 

Schoenacker fornece noções básicas de serigrafia e também produz um item que pode ser 

ofertado ao participante. Aqui, as imagens impressas são de objetos do acervo do MCB, 

estampadas em panos de prato. 

 

A nova ação proposta pelo Educativo é a Objetos Circulantes. Utensílios de uso cotidiano 

selecionados pelos educadores do Museu serão emprestados ao público interessado. Depois 



de duas semanas, o participante deve – espontaneamente – devolver o objeto, e fornecer uma 

ou mais imagens que representem a situação de uso deste item dentro de sua casa. A intenção 

é mapear os percursos e as possibilidades de uso de um mesmo objeto em diferentes 

contextos e verificar, por registros fotográficos, o sentido que lhe é atribuído dentro de cada 

uma das casas. 

 

As atividades são voltadas a toda a família. Veja abaixo o serviço completo. 

 

Atividades na calçada 

Desenho sua casa | 1, 8, 18, 22 e 29 de setembro, quintas-feiras, 10h30 

A casa estampada | 13 e 27 de setembro, terças-feiras, 13h 

Objetos circulantes | 16, 23 e 30 de setembro, sextas-feiras, 10h30 

 

 

Outras atividades do Educativo MCB 

Atividades sem necessidade de inscrição | Entrada gratuita 

Objeto inflável | 10 de setembro, sábado, 14h30 

Conversa no quintal | 11 e 25 de setembro, domingos, 13h30 

 

Oficinas no Museu | Inscrições gratuitas: (11) 3026.3913 –  agendamento@mcb.org.br 

Casinha | 21 de setembro, quarta-feira às 14h30 | 5 anos 

Desenho a várias mãos | 24 de setembro, sábado, às 14h30 | 7 anos 

 

Local: Museu da Casa Brasileira 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  

Tel.: (11) 3032.3727 

 

 

Sobre o Educativo MCB  

O Educativo MCB propõe práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar para que os 

visitantes assumam o papel de investigadores, pesquisando os conteúdos que o museu oferece 

em uma perspectiva contemporânea. A ideia é criar desafios para que os participantes das 

atividades educativas levantem questões a partir de suas próprias experiências e descubram 

novos sentidos ao relacionar a visita ao MCB com suas vidas. Visitas em grupos – como de 

instituições sociais e de ensino – podem ser agendadas previamente. A duração é de 

aproximadamente uma hora e meia. Grupos com mais de 25 pessoas são divididos em duas 

turmas. Visitas espontâneas podem ser realizadas individualmente ou em grupo.  

 

Sobre o MCB 

O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 

dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu 

do país especializado em arquitetura e design. A programação contempla exposições 

temporárias e de longa duração, além de uma agenda com debates, palestras e publicações 

que contribuem na formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, 

habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre as inúmeras 
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iniciativas do MCB, destacam-se o Prêmio Design MCB, principal reconhecimento do segmento 

no país, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, cujo objetivo é resgatar e preservar 

a memória sobre a diversidade do morar do brasileiro. 

 

VISITAÇÃO 

De terça a domingo, das 10h às 18h 

Ingressos: R$ 7 e R$ 3,50 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são 

isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada 

Gratuito aos finais de semana e feriados 

Acesso a pessoas com deficiência 

Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local 

Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br  

www.mcb.org.br    

Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 

Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 

Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 

 

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

Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 

Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br 
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