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RESUMO

O samba, ícone da cultura brasileira, reconhecido como Patrimônio Imaterial e como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, comemora em 2016 o seu centenário

constituindo-se como parte valorosa na construção do “ser brasileiro”. Genuinamente nosso, portanto, o Samba mostra sua expressão mais cativante nas gafieiras, onde a

criatividade anônima de dançarinos populares, mantem vivo o fenômeno da dança.

A presente pesquisa objetiva levantar dados que permitam estabelecer o cenário sobre a relação dos espetáculos de dança de salão em Belo Horizonte e seu posicionamento

diante das possibilidades de contribuição do design efêmero. Foi realizada pesquisa bibliográfica e questionário que permitiu contextualizar as informações e traçar o contexto dos

espetáculos das danças sociais na cidade de Belo Horizonte.. Após análise dos dados levantados, conseguimos estabelecer o cenário sobre a relação dos espetáculos de Dança

de Salão em Belo Horizonte e seu posicionamento diante das possibilidades de contribuição do Design Efêmero. Como resultado apontamos a necessidade de se investigar a

amplitude do mercado que abrange a atuação do designer de ambientes e a relação entre o Design do efêmero e a Cenografia, permitindo assim, uma comparação entre o fazer

projetual do designer e o do cenógrafo. Concluindo, essa pesquisa pretende contribuir como incentivo para iniciativas que tratem das habilidades e da versatilidade dos designers

de ambientes, discutindo sobre o design do efêmero, assunto recente e que carece de publicações acadêmicas e o Samba de Gafieira enquanto retrato de uma sociedade em

constante evolução. Levantaremos o questionamento sobre o a relevância da cenografia para valorização dos espetáculos de dança de salão e as possibilidades de inserção e

contribuição do designer  de ambientes nesse mercado.
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