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A Casa Museu do Objeto brasileiro lança o concurso " Prêmio Objeto Brasileiro" . 
 
Em comemoração ao seu 10º aniversário, que vai destacar e premiar os melhores produtos 
oriundos da união entre produção artesanal e design contemporâneo.  
Mais do que um abrangente concurso organizado por uma instituição pioneira e atuante na 
promoção do design e da produção artesanal contemporânea, o Prêmio pretende ser um 
acontecimento permanente, mobilizando e estimulando recursos criativos, troca de idéias e 
novos contatos. O evento, que acontecerá a cada dois anos, faz parte de um conjunto de 
ações realizadas pela instituição com o objetivo de contribuir para o reconhecimento, 
revalorização e revitalização deste importante patrimônio cultural brasileiro.   
  
Objetivo:  
 
O Prêmio Objeto Brasileiro tem como objetivo principal a promoção da sustentabilidade do 
fazer artesanal contemporâneo no Brasil, que está fundamentada no tripé econômico, 
ambiental e social. Isso será atingido por meio do estímulo à pesquisa e à inovação, bem como 
da ampla divulgação e promoção de artistas, artesãos, designers e empresários que propõem 
novos caminhos para a criação de um objeto artesanal autêntico e responsável em nosso país.  
  
Informações Gerais:  
 
O Prêmio Objeto Brasileiro será atribuído ao 1º e 2º lugares nas seguintes categorias:  
  
Objeto de Produção Autoral  
1º lugar: R$ 5.000,00 e 2º lugar: R$ 2.500,00  
Objetos contemporâneos que refletem o encontro do artesanato com o design, produzidos de 
forma artesanal ou semi-artesanal e concebidos por profissional, artesão ou micro / pequena 
empresa.  
  
Objeto de Produção Coletiva  
1º lugar: R$ 5.000,00 e 2º lugar: R$ 2.500,00  
Objetos contemporâneos que refletem o encontro do artesanato com o design, produzidos de 
forma artesanal ou semi-artesanal e concebidos por grupos de artesãos, comunidades, 
associações ou cooperativas em colaboração, ou não, com profissionais – consultores, 
designers, arquitetos, artistas, entre outros.  
  
Ação Sócio-Ambiental  
1º lugar: R$ 10.000,00 e 2º lugar: R$ 5.000,00  
Projetos bem sucedidos que refletem o encontro do artesanato com o design desenvolvidos por 
instituições, cooperativas, associações e organizações com foco na responsabilidade 



sócioambiental: geração de renda, reutilização e reciclagem, desenvolvimento sustentável e 
inclusão social.  
  
Novos Projetos - Estudantes e Jovens Profissionais  
Desenvolvimento de protótipos dos projetos selecionados: R$ 2.000,00  
Projetos de protótipos de objetos contemporâneos que refletem o encontro do   
  
 
artesanato com o design, concebidos por estudantes e jovens profissionais a fim de serem 
produzidos por artesãos. Esta categoria será desenvolvida em 3 etapas:  
  
Erapas 
  
1ª etapa – seleção de 6 projetos  
2ª etapa – produção de protótipos  
3ª etapa – premiação e exposição  
  
Calendário: 
 
Lançamento do Prêmio – 29 fev 2008  
Inscrições – de 29 fev a 30 jun 2008  
Comunicação dos projetos selecionados – 31 jul 2008  
Entrega dos protótipos – 25, 26, 27, 28 e 29 ago 2008  
Premiação – 25 set 2008  
Exposição – de 26 set a 28 nov 2008  
  
Ficha de inscrição e regulamento disponíveis no site www.acasa.org.br a partir de 29 fev 2008.  
Informações sobre o 1º Prêmio Objeto Brasileiro: Tel (11) 3814.9711 – 
acasa@acasa.org.brEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de 
spam, necesita tener Javascript activado para poder verla - www.acasa.org.br          
 
A cultura de um povo se expressa de diversas formas e o objeto brasileiro é um exemplo 
fundamental da expressão de nossa cultura. Carregado de identidade, símbolos e significados, 
o objeto artesanal representa a riqueza cultural principalmente no que se refere à sua 
dimensão imaterial, constituída pela escolha e coleta de materiais, técnicas e modos de 
produção, transmissão e perpetuação de saberes. O design, por sua vez, contribui com a 
novidade e propõe soluções técnicas, funcionais, estéticas e ergonômicas aos objetos.  
  
Para o lançamento do prêmio, a curadora Adélia Borges preparou uma exposição retrospectiva 
de objetos emblemáticos da união do design e da produção artesanal, com cerca de 20 objetos 
e projetos relevantes desenvolvidos no Brasil nas duas últimas décadas.   
   
Segundo Adélia Borges, curadora da mostra idealizada para comemorar o lançamento do 
prêmio, “ao contrário de outros países em que o design se desenvolveu a partir das 
habilidades e tradições artesanais (Itália e Japão, por exemplo), no Brasil e em outros países 
latino-americanos essas duas atividades sempre viveram em mundos separados, situados em 
campos até opostos. Isso porque a gênese do ensino do design em nosso continente enfatizou 
a corrente internacionalista, que resultou formas padronizadas, estandardizadas, originando 
um verdadeiro divorcio entre design e artesanato.  
 
Por volta dos anos 80, esta oposição tem dado lugar a aproximação. Não mais o versus, o x 
entre um e outro campo, e sim uma conjunção aditiva, o e. Essa exposição pretende mostrar 
alguns marcos significativos do resultado dessa aproximação” 
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