
 

Educativo MCB realiza a oficina ‘Arquitetura Inflável’ 

em março, no jardim do Museu 

A atividade acontece no dia 07, sábado, a partir das 10h. Participação gratuita! 

 

Foto: Divulgação Educativo MCB  

No dia 07 de março, sábado, a partir das 10h, o Educativo do Museu da Casa 

Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de 

São Paulo, realizará a oficina ‘Arquitetura Inflável’, atividade que contempla 

crianças a partir de 6 anos e adultos.  

‘Arquitetura Inflável’ é um acontecimento público e coletivo, que entrelaça a 

reflexão e a prática no processo de invenção de um objeto de grandes dimensões 

no espaço do museu. 

Uma coisa significa outra coisa quando muda de lugar? A partir dessa pergunta, 

vamos viajar na genealogia dos materiais através do tempo, atrás dos indícios, 

das pistas e dos rastros que cada material guarda. 

No encontro, também vamos investigar a relação de familiaridade oculta entre a 

matéria orgânica e a matéria plástica industrializada, buscando reconhecer os 

elementos invisíveis fundamentais para a sobrevivência de todas as espécies 

vivas na ‘nave espacial’ Terra.  



Sairemos do mínimo em direção ao máximo aproveitamento do espaço, usando 

recursos simples e viáveis para que os pequenos participantes possam estar ao 

lado de jovens e adultos. 

Uma vez pronta a construção, visitaremos o seu interior em busca de novos 

sentidos para a pergunta que nos inspirou. 

 

Sobre 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 – em geral, instituições de ensino e 
sociais – 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 Carlos Barmak – Coordenador do Educativo MCB  
Educador, artista plástico, artista gráfico, ilustrador, filósofo e compositor. 
Trabalha com educação na criação, coordenação e implantação de projetos 
culturais e educacionais. Tem experiência em coordenação de equipes em 
programas de educação e artes para crianças, adolescentes e adultos com 
enfoque transdisciplinar. Coordenou o setor Educativo do MAM-SP, do Instituto 
Moreira Salles e do Instituto Rodrigo Mendes. Foi formador de professores no 
Cedac – Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária, professor 
de arte contemporânea no Instituto Tomie Ohtake, coordenador de ensino na 
29ª e 30ª Bienal Internacional de São Paulo e consultor para a implantação do 
Serviço Educativo da Casa Daros – Latino América. Criou e ilustrou tirinhas 
semanais para o caderno Folhinha de São Paulo e livros para crianças. Tem 
diversas parcerias e canções gravadas por músicos e intérpretes populares. É 
coordenador do Educativo do Museu da Casa Brasileira. 
 
 
SERVIÇO: 

Oficina Arquitetura Inflável  
Data: 07 de março, sábado, das 10h às 12h 
Participação gratuita 
Local: Jardim do MCB  
 
Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2705 
Tel.: (11) 3032-3727 
  
VISITAÇÃO AO MUSEU  

De terça a domingo, das 10h00 às 18h00 



Ingressos: R$ 15 e R$ 7,50 (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 

Acessibilidade no local 

Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local 

 

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

 

Informações para imprensa – Museu da Casa Brasileira 

Ana Paula Tósca – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br  

Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 

Giovanna Borghi – (11) 3026-3900 | estcomunicacao@mcb.org.br 

 

Informações para imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

do Estado de São Paulo 

Stephanie Gomes – (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
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