
Museu da Casa Brasileira promove atividades 

associadas ao Dia da Consciência Negra 

Nos dias 19 e 20 de novembro, sábado e domingo, o MCB também terá entrada 

gratuita para todos os públicos 
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Em novembro, o Museu da Casa Brasileira, instituição administrada 

pela Fundação Padre Anchieta, promove duas atividades associadas ao Dia da 

Consciência Negra. Além disso, nos dias 19 e 20 de novembro, sábado e 

domingo, a entrada ao Museu será gratuita para todos os públicos.  

Em diálogo com a exposição ‘Independências: Casas e Costumes do Brasil’, 

a ação educativa “Das Áfricas às Diásporas” acontecerá no pátio do MCB dia 

18 de novembro, sexta-feira, a partir das 19h. 

O projeto Visto África, idealizado pelo artista e ativista guineense Vensam 

Ialá e o produtor cultural angolano Ermildo Panzo tem o objetivo de contar a 

história da África a partir da realidade dos próprios africanos; um contraponto à 

leitura cultural proposta pela mostra, cuja abordagem ocorre a partir do processo 

colonizatório. 

O encontro no Museu, que será conduzido por Vensam e Ermi, celebrará 

as ancestralidades, rodas de contação de histórias, performances e partilha de 

memórias. “Queremos estar em espaços como o Museu da Casa Brasileira para 

descontruir a narrativa baseada em estereótipos que inferiorizam e negligenciam 

a história real dos povos africanos e seus descendentes nas mais diversas 

https://mcb.org.br/pt/programacao/exposicoes/mostras-independencias-casas-e-costumes-no-brasil-a-partir-de-23-09/


diásporas. Para isso é crucial saber que ‘África não é um pais’- É um continente 

com mais de 50 países”, comenta Vensam Ialá.  

Em formato digital, o Educativo MCB também promove a conversa 

‘Branquitude é obra-prima de museu’ com Tatiana Nascimento, artista e 

doutora em estudos na tradução, no dia 26 de novembro, sábado, das 10h às 

12h, por meio da plataforma Zoom. O encontro será dedicado à introdução aos 

estudos críticos da branquitude.  

Tatiana dialoga sobre privilégio branco identificando-o como parte do 

racismo estrutural, e aborda a invisibilidade da branquitude e do próprio racismo 

como estratégias de permanência desta estrutura. A artista ainda amplia a 

discussão explicitando mecanismos de promoção e perpetuação desta 

invisibilidade, problematizando a culpa branca. O encontro irá expor ainda 

aspectos da construção de subjetividade negra e desafios de contextos inter-

raciais de trabalho, de ativismo e de afeto. 

Para participar das atividades é necessário se inscrever pelo site do Museu: 

mcb.org.br. Vale aproveitar a visita ao MCB e conhecer às exposições em cartaz: 

Independências: Casas e Costumes no Brasil; Esculturas Lúdicas – Sara 

Rosenberg; A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado; e Remanescentes da Mata 

Atlântica & Acervo MCB.  

SERVIÇO: 
Visitação Museu da Casa Brasileira 
Dias 19 e 20 de novembro, sábado e domingo, das 10h às 18h  
Entrada gratuita 
 
Das Áfricas às Diásporas 

🗓 Dia 18 de novembro, sexta-feira, das 19h às 21h 

Participação gratuita 

📍 Local: arquibancada do pátio do Museu da Casa Brasileira 

Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano, SP 
O MCB não possui estacionamento. Prefira o transporte público. Estamos 
próximos à estação Faria Lima da Linha 4 Amarela do Metrô. 
Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do MCB. 
 
Branquitude é obra-prima de museu com Tatiana Nascimento 

🗓 Dia 26 de novembro, sábado, das 10h às 12h 

Atividade online via plataforma Zoom 
Participação gratuita 
Inscrições: mcb.org.br  
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, administrada pela Fundação Padre Anchieta, 
dedica-se, há 52 anos, à preservação e difusão da cultura material da casa 
brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design. 

https://www.youtube.com/c/MuseudaCasaBrasileiraSP/featured


A programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa duração, 
com uma agenda que possui também atividades do serviço educativo, debates, 
palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para a formação 
de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, 
economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras 
iniciativas destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento 
no país realizada desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e 
preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.  
 
Sobre Vensam Ialá 
Natural da Guiné-Bissau, Professor Licenciado em Letras pela UNESP, com 
especialização em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. É ator e "artivista" 
Social pan-africanista que dedica o seu trabalho às literaturas e às causas sobre 
a Migração e Refúgio, buscando ampliar a escuta de pessoas invisibilidades em 
situação de vulnerabilidade social. É Idealizador do Projeto @vistoafrica com 
slogan “ÁFRICA NÃO É UM PAÍS”. 
 
Sobre Ermildo Palzo 
Angolano, residente no Brasil é escritor, poeta declamador, artista plástico, ator, 
palestrante, coreografo e bailarino performer. Consultor de roteiro de cinema/tv, 
editor e especialista em anatomia do livro e estruturação de textos literários; 
ativista e articulador internacional da arte e cultura africana diáspora. Atualmente 
desenvolve projetos de culturas matriarcais e narrativas da ancestralidade 
africana, através de performances, palestras, e outras ações artísticas nas mais 
variadas linguagens. 
 
Sobre Tatiana Nascimento 
Tatiana é de Brasília, tem 41 anos, é palavreira: inventa poemas, prosa, canção, 
ensaios, traduções, livros artesanais. Tem quase duas dezenas de livros de sua 
autoria publicados e mais de 50 títulos de outras autoras negras/sexual 
dissidentes que publicou pela Padê Editorial, de livros cartoneros. Sua 
pesquisa/produção mergulha silêncios, memórias, ruídos, melodias para 
desarquitetar palavras e montar uma reengenharia dos sentidos, especialmente 
nos temas afeto, negritude, cerrado, mar & sua amada filha Irê. 
 
Site do MCB 
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
 
Informações para imprensa 
Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires Lima 
(11) 3026-3910 | (11) 98250-7361 | jaquelinelima@mcb.org.br 
  
Fundação Padre Anchieta - Rádios e TV Cultura 
Alexani Barbosa 
(11) 2182-3543 | alexanibarbosa@tvcultura.com.br 
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