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Evento “Design Brasileiro: Contemporaneidades” reún e 
mesa redonda, lançamento de livro e de blog no MCB 

 

 
 

16 de dezembro às 19h30 – Entrada Gratuita 

 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
apresenta o evento Design Brasileiro: Contemporaneidades, no dia 16 de dezembro, terça-
feira a partir das 19h30, com entrada gratuita. Integram a programação da noite o lançamento 
do blog Design Contemporâneo e do livro Design Contemporâneo Brasileiro: reflexões, 

organizados pela professora da Unesp Mônica Moura, além de mesa redonda com articulistas 
dessa publicação. 
 
Responsável pelo Laboratório e Grupo de Pesquisa em Design Contemporâneo: sistemas, 

objetos e cultura da Unesp, Mônica Moura coordenou a produção do livro “Design 
Contemporâneo Brasileiro” e o desenvolvimento do blog Design Contemporâneo. O livro, 
publicado pela Editora Estação das Letras e Cores, reúne textos sobre o atual momento do 
design no Brasil, de autores como Carlos Zibel Costa, Cristina Portugal, Frederico Braida, Luiz 
Antonio Coelho, Mônica Moura e Vera Nojima. Já o blog, com perfil independente e analítico, 
concretiza a intenção do Grupo de Pesquisa em Design Contemporâneo de integrar 
universidade, sociedade e mercado.  
 
Para abrir o evento, haverá debate com autores do livro, mediado pelo professor da FAU-USP 
Marcos da Costa Braga. Participam da mesa redonda os professores Carlos Zibel Costa (FAU-
USP), Frederico Braida (UFJF) e Mônica Moura (Unesp). 



 

Sobre Mônica Moura 

Pós-Doutorada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/Rio (2012), 
Doutora (2003) e Mestre (1994) pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, Mônica Moura é bacharel 
em Artes Visuais e licenciada em Educação Artística/ Arte Educação (1983) pela Faculdade de 
Belas Artes de São Paulo - FEBASP. Designer e professora com atuação nas áreas de design de 
interiores, gráfico, moda e mídias digitais, é pesquisadora em design, sendo sua principal 
pesquisa atual a respeito do design contemporâneo brasileiro. Atualmente é professora no 
Programa de Pós-Graduação em Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - 
FAAC e Professora Colaboradora no Programa de Pós Graduação em Artes da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP. Coordena o Grupo de Pesquisa 'Design 
Contemporâneo: sistemas, objetos e cultura' e atua nas Linhas de Pesquisa Planejamento de 
Produto e Teoria e Crítica do Design. Responsável pela editoria em design da Estação das 
Letras e Cores Editora e Colunista da Revista Dobras. (Fonte: Currículo Lattes) 
 
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 
Design Brasileiro: contemporaneidades  

16 de dezembro 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    
 
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 

Jamile Menezes – (11) 3339-8243 | jmferreira@sp.gov.br 
Natália Inzinna – (11) 3339-8162 | ninzinna@sp.gov.br  


