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Professora da FAU-USP lança livro no MCB sobre a relação da
transformação de resíduos com o design de produtos

21 de outubro às 19h30 – Entrada Gratuita
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
promove, no dia 21 de outubro às 19h30, o lançamento do livro Design, Resíduo & Dignidade.
Coordenado por Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, professora titular de design da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), a publicação foi
realizada com recurso de auxílio à pesquisa do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.
O livro reúne textos de 40 autores brasileiros e estrangeiros e aborda os caminhos de
transformação dos resíduos, suas relações com o design de produto, seu impacto na sociedade
e aspectos da dignidade da atividade do catador de recicláveis. Dividido em cinco capítulos, a
publicação engloba reflexões sobre temáticas que estão na fronteira do conhecimento entre
design, arte e reciclagem, as conexões entre o design e a formulação de políticas públicas
nessa área, a contribuição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, casos relacionados à
temática dos resíduos no Brasil e na Comunidade Europeia, e por fim, o trabalho dos catadores
nas cidades brasileiras.
“No Brasil, o reuso dos materiais e produtos é prática corrente em vários âmbitos, seja na
produção da habitação informal, veja‐se, por exemplo, a produção de barracos em favelas;
seja no design de objetos vernaculares, sobretudo no Nordeste e nos últimos trinta anos,
acentuou‐se por meio da economia informal dos catadores de materiais recicláveis. Trata‐se
de um tipo de economia que cresceu aproveitando os vazios de setores inexplorados pelo
capitalismo”, explica Maria Cecilia Loschiavo dos Santos no texto introdutório do livro.

Sobre Maria Cecilia Loschiavo dos Santos
Professora titular de design da Universidade de São Paulo e bolsista do CNPq, Maria Cecilia
Loschiavo dos Santos possui graduação, licenciatura, mestrado e doutorado em Filosofia pela
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tem experiência na área de design,
com ênfase nos seguintes temas: design; design para a sustentabilidade; design brasileiro;
design social; exclusão sócio espacial; moradores de rua; e catadores de recicláveis.
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
Lançamento do livro Design, Resíduo & Dignidade
21 de outubro às 19h30 ‐ Entrada gratuita
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano
Tel.: (11) 3032‐3727
Visitação
De terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia‐entrada)
Gratuito aos sábados, domingos e feriados
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas
Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3032‐2564 / agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
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