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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a iconografia da cultura mineira em bares, restaurantes, cafés, mercados e feiras de Belo Horizonte, afim de entender como a

decoração destes espaços caracteriza a cultura de Minas Gerais. Como metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental para contextualizar os temas relacionados à

iconografia, cultura mineira, espaços gastronômicos e design de ambientes. Após a revisão dos textos, iniciou-se a pesquisa de campo, com o levantamento e registro fotográfico

dos espaços escolhidos por representarem visualmente a cultura de Minas. A busca crescente por produtos e serviços que resgatem as tradições e valorizem a identidade cultural

regional, reforça a necessidade da criação de empreendimentos que expressem a memória local, pois os vínculos criados elevam a experiência do consumidor para o campo da

memória e do sentimento, aumentando sua valorização. Nesse cenário, os espaços gastronômicos exercem importante papel, uma vez que expressam referências culturais e

relações sociais, além da sua importância turística. A gastronomia mineira em especial, considerada uma das manifestações culturais mais expressivas do estado é reconhecida

pelos seus aromas, cores, sabores e tradição, exercendo importante papel na caracterização da sua identidade cultural. Assim, o design pode contribuir para a valorização destes

espaços, melhorando a percepção da identidade do território e promovendo as relações sociais e culturais. Como resultados parciais tem-se o registro fotográfico e a relação dos

espaços gastronômicos que representam a cultura mineira em BH, além da pesquisa bibliográfica realizada. Em concordância com o cronograma proposto a pesquisa se encontra

na fase de levantamento fotográfico que permitirá, na sequência, a análise das diferentes formas de decorar os espaços gastronômicos com referências visuais da cultura mineira

e a redação das conclusões do projeto com os resultados finais alcançados.

Projeto 1


