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RESUMO

O projeto consiste na coleta de dados e depoimentos que permitam o registro da trajetória de criação, desenvolvimento e encerramento da Batik, empresa mineira fundada em

1979 e especializada na produção de equipamentos de telefonia. A justificativa para a presente pesquisa reside na sua contribuição potencial para a construção da história do

design brasileiro em geral e mineiro, em particular, uma vez que esse não tem sido contemplado com registro historiográfico adequado. As fontes de consulta são escassas e não

contemplam os nomes que fizeram e que ainda constroem a história do design no país. Além disso, será importante para a compreensão do campo profissional por meio de uma

abordagem que não se restringe a descrições estilísticas ou protagonismos individuais e contemple os processos de interlocução estabelecidos entre os setores de engenharia,

design e gestão de uma empresa. Metodologicamente, o projeto consiste numa pesquisa qualitativa do tipo descritivo e os procedimentos para o estudo proposto residem em

quatro dimensões articuladas entre si: (1) nova revisão bibliográfica; (2) pesquisa documental; (3) realização de entrevistas/narrativas e (4) organização e análise interpretativa do

material coletado. Até o momento foram realizadas as etapas de aprofundamento da revisão bibliográfica e pesquisa documental que, além de proporcionarem informações sobre

o contexto do mercado de telefonia da época e sobre a história da empresa, forneceram subsídios para a definição dos entrevistados bem como elaboração do escopo das

entrevistas que serão realizadas nos próximos dois meses. Para a etapa de entrevistas será priorizada o método da História Oral de modo que ao levantamento histórico e

contextualização da criação da empresa Batik, serão acrescentados os relatos daqueles que foram seus membros mais ativos, sobre as experiências vividas e as atividades

projetuais realizadas nas quais design e engenharia estavam integrados. 
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