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Oficinas educativas incentivam a reflexão sobre o processo de criação de
objetos a partir da visita à exposição 27º Prêmio Design MCB

7 de dezembro às 10h30 e 11 de janeiro de 2014 às 14h30 – Gratuito
Durante as férias letivas, o Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Estado da
Cultura, promoverá oficinas educativas destinadas às famílias e ao público em geral. Em duas
datas, 7 de dezembro às 10h30 e 11 de janeiro às 14h30, o MCB convida os participantes a
lançar um olhar criativo sobre o design nacional. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo
telefone (11) 3032.3727 ou pelo e‐mail agendamento@mcb.org.br. As vagas são limitadas e a
classificação etária é livre (crianças de até 12 anos devem ser acompanhadas pelos pais ou
responsável).
Relacionada à exposição do 27º Prêmio Design, a atividade toma como base a combinação
aleatória de palavras que pertencem a classificações distintas como as categorias da
premiação, público‐alvo e desafios do design. Os participantes serão estimulados a refletir
sobre o processo de criação de um produto, sendo que, de acordo com o resultado da
combinação de palavras, analisarão aspectos como o uso racional de matérias‐primas,
funcionalidade e adaptação a diferentes ambientes e públicos, dentre outros.
Além da oficina sobre o Prêmio Design, o MCB promoverá atividade especial de férias no dia
14 de dezembro às 10h30, com uma proposta de interação arte‐arquitetura, realizada em
parceria com a associação finlandesa Construamos a Cidade e com o coletivo Archizoom,

ligado ao Museu de Arquitetura de Bogotá (Colômbia). A oficina será realizada em duas etapas
para diferentes faixas etárias. Vagas: 50, sendo 25 para 3 a 8 anos; e 25 a partir de 8 anos.
Sobre o Prêmio Design MCB
Realizado desde 1986, o Prêmio Design MCB, concurso anual criado com o objetivo de
incentivar a produção do país, tornou‐se referência por consagrar novos talentos e
profissionais do setor. Na edição 2013, totalizou 836 inscrições nas categorias: mobiliário,
utensílios, iluminação, têxteis, equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos de construção,
equipamentos de transporte, trabalhos escritos publicados, além de suas respectivas
modalidades para protótipos e trabalhos escritos não publicados.
O resultado final, que reúne cerca 80 trabalhos, entre produtos, protótipos e publicações,
premiados e finalistas, fica em exposição no MCB até 26 de janeiro de 2014, juntamente com
os cartazes eleitos e a peça gráfica vencedora deste ano. A mostra 27º Prêmio Design traz uma
seleção feita com base em critérios como originalidade, concepção formal, inovação
tecnológica, adequação ao mercado, viabilidade industrial, segurança e proteção ambiental.
Sobre o Núcleo Educativo MCB
Preparado para atender visitantes de idades e formações diversas, o núcleo educativo está
sempre adaptando os conteúdos da instituição aos objetivos e ao nível de compreensão dos
vários públicos que frequentam o Museu da Casa Brasileira.
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. De terça a sábado, às 16h ‐ Duração: 1 hora.
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 que comemora este ano sua 27ª edição.
SERVIÇO:
Oficina Educativa – Prêmio Design MCB
Datas: 7 de dezembro às 10h30 e 11 de janeiro às 14h30
Vagas: 25 (sem limite de idade ‐ crianças de até 12 anos devem ser acompanhadas pelos pais
ou responsável)
Inscrições: (11) 3032 2499 – agendamento@mcb.org.br
Local: Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano ‐ Tel.: (11) 3032‐3727
Acesso a pessoas com deficiência/ Bicicletário com 20 vagas
Estacionamento pago no local
Visitas orientadas: (11) 3032‐2564 / agendamento@mcb.org.br
www.mcb.org.br
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira
Filipe Bezerra ‐ Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br

Andrea Polimeno ‐ Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br
Izabelle Prado ‐ Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br
Informações para a imprensa ‐ Secretaria de Estado da Cultura
Renata Beltrão ‐ (11) 2627‐8166 rmbeltrao@sp.gov.br
Jamile Menezes – (11) 2627.8243 jmferreira@sp.gov.br

