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Apresentação

Introdução

Museu Hering: Temáticas Educativas – Caderno do Professor é uma
publicação comprometida com o potencial de educação do Museu Hering,
corroborando com uma das funções museais primordiais.
O Museu Hering é ciente das suas responsabilidades na preservação
do patrimônio cultural da Cia. Hering, agora musealizado e exposto por
meio da exposição Tempo ao Tempo. Dessa forma, o Museu vai a público
com mais uma ação, agora com uma publicação voltada ao público
escolar, em especial ao professor, agente multiplicador e motivador da
aprendizagem de jovens cidadãos em formação.
Convidamos o professor e outros profissionais da escola e da
educação à apreensão desta publicação, a qual certamente auxiliará a
apropriação do patrimônio cultural sob a guarda do Museu Hering.
Boa leitura, boas ações.

O Caderno do Professor Museu Hering: Temáticas Educativas é uma
ação da equipe do Museu Hering, cujo objetivo principal é oferecer aos
profissionais da educação e aos alunos um material com conteúdo
diversificado, desenvolvido na exposição de longa duração Tempo ao
Tempo. Esta publicação propõe ao professor uma visita à exposição
com sua turma de alunos, planejar a atividade no Museu, assim como
refletir sobre tópicos que podem ser discutidos posteriormente em sala
de aula. As temáticas foram selecionadas pelos caracteres transversais,
revelando ao professor possibilidades pedagógicas do acervo fotográfico,
arquitetônico, documental, têxtil e de indumentária presentes na
exposição Tempo ao Tempo.
O Caderno foi concebido como instrumento de apoio ao professor e
é composto por:

Amélia Malheiros
Coordenadora do Museu Hering

-	Encartes temáticos com textos introdutórios e sugestões de
atividades sobre: História de Blumenau, Imigração, Industrialização,
Moda e Arquitetura Enxaimel.
-	Encartes com imagens relativas aos assuntos trabalhados nos textos
para serem utilizados como ilustração pelo professor em sala de
aula.
Informações sobre a história dos museus, patrimônio, ações
educativas do Museu Hering e recomendações para um melhor
aproveitamento da visita à instituição.
A finalidade do Caderno é legar ao professor algumas sugestões
temáticas e metodológicas para o planejamento da visita ao Museu
Hering, as quais devem ser vistas como propostas para possíveis
caminhos a serem percorridos no Museu e na sala de aula. Aproveite a
visita e a leitura!
Equipe Museu Hering

Educação para
o patrimônio
Os museus
como fonte de
conhecimento
e educação:
A contribuição
do Museu Hering
Por Mariana Girardi Barbosa Silva
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Musas, Deusas, Colecionismo e educação:
o início das práticas museais
Na Grécia antiga, o Mouseion ou a “Casa das Musas”, era uma mistura de
templo com instituição de pesquisa, onde filósofos, artistas e cientistas se
reuniam para criar, contemplar e filosofar, nascendo, a partir disso, os primórdios da instituição que conhecemos atualmente como Museu. Conforme Marlene Suano, “as musas, donas da memória absoluta, imaginação
criativa e presciência, com suas danças, músicas e narrativas, ajudavam
os homens a esquecer a ansiedade e a tristeza” (1986, p.10). O Mouseion
era um lugar de calmaria, de pensamento, ideias e fruição por parte de
seus admiradores. As musas, que na mitologia grega eram as filhas de
Zeus com Mnemonise (divindade da Memória), traziam a inspiração necessária, a paz e a alegria para aqueles que frequentavam o ambiente. A memória voltaria às mentes já esquecidas e a saudade reapareceria na forma
de pequenos objetos, obras de arte e livros dispostos organizadamente em
um espaço que transcenderia a visualização humana.
A prática precursora das instituições museais atuais foi o colecionismo, que ocorreu em diferentes culturas e com sentidos bastante distintos,
passando por diversas mudanças desde a Idade Antiga. Os grandes colecionadores desta época foram os romanos que guardavam os objetos obtidos nas várias conquistas no Oriente, Britânia e norte da África (SUANO,
1986). Podiam ser colecionados os mais variados objetos, sendo difícil precisar uma função específica para este ato de guardar e zelar. Observam-se
nesta prática algumas funções que os museus hoje desempenham, sendo
estas de cunho religioso, afetivo e até mesmo de prestígio ou distinção
social e relação de poder.
Na Idade Média, estas coleções passam a ter objetivos diferentes. A
fascinação pelas coleções vinha de sua intocabilidade, pois pertenciam e
eram zeladas por pessoas importantes da sociedade. Imperadores, como
Carlos Magno e a própria Igreja Católica eram os detentores das mais importantes coleções da época. Os objetos eram presentes de embaixadores
ou prêmios por conquistas de territórios e seus receptores os mantinham
como forma para conquista de poder diante de determinados grupos da
sociedade ou como um mistério da Fé, no caso da Igreja Católica, instituição mais importante da época.
Na Idade Moderna o colecionismo tornou-se uma “febre” em toda a
Europa. As coleções que pertenceram, principalmente, à aristocracia e à

burguesia reapareceram em um período no qual “o homem vivia uma revolução do olhar, resultado do espírito científico e humanista do Renascimento e da expansão marítima, que revelou à Europa um novo mundo.”
(JULIÃO, 2006, p. 20). Estas coleções principescas dos séculos XV e XVI,
financiadas por famílias nobres, abrigavam objetos importantes da Antiguidade, achados culturais da América e Ásia e também obras de artistas
conceituados.
Dessa época provêm os Gabinetes de Curiosidades, museus. Esses
gabinetes criavam o cenário da natureza em um espaço fechado, trazendo
descobertas científicas e objetos que fossem relacionados ao tema. Com
as coleções organizadas por especialidades, nos séculos XVII e XVIII, o
objetivo de apenas expor peças para saciar a curiosidade não era mais
suficiente, e um novo tipo de pensamento se insere no contexto do museu.
Agora era importante a questão do pensar científico e da pesquisa. Mas
o conhecimento estava disponível apenas ao proprietário da coleção e a
pessoas próximas a ele. Posteriormente, esses gabinetes ou coleções se
tornaram museus, tal como hoje são estruturados museograficamente.
Contudo, foi somente após a Revolução Francesa que a concepção
de museu como espaço público, como se conhece hoje, aparece pela primeira vez. Apenas no final do século XVIII e meados do século XIX é que se
consolidam importantes instituições museológicas na Europa e, depois, no
mundo. O Museu do Louvre é aberto em 1793 em Paris,
em 1808, surgia o Museu Real dos Países Baixos, em Amsterdã; em 1819, o Museu do Prado, em Madrid; em 1810 o Altes Museum, em Berlim, e em 1852, o Museu Hermitage, em
São Petesburgo, antecedidos pelo Museu Britânico, 1753
em Londres, e o Belvedere, 1783, em Viena” (JULIÃO, 2006,
p.21).
Esses museus, já munidos de um espírito pedagógico de conservação e
reprodução de conhecimentos e de formação de cidadãos, participavam
ativamente do processo de construção das nacionalidades (JULIÃO, 2006).
Nessa época os museus já eram vistos, por alguns interessados na área,
com olhos mais específicos de fruição, educação e pesquisa. Marlene Suano (1986, p. 47-48) cita uma obra, escrita em 1888, por Thomas Greenwood,
intitulada “Museus e Galerias de Arte” (Museums and Art Galleries) que traz
para o leitor da época algumas regras úteis para a visitação de museus.
Seguem, abaixo, algumas destas regras colocadas pelo autor:
–	Antes de entrar num museu, pergunte-se o que você
quer, [...] consulte o atendente sobre os espécimes interessantes em cada sala.
–
Lembre-se que o principal objetivo dos espécimes é
instruir.
–	Tenha um caderninho onde anotar suas impressões [...].
–
Visite periodicamente o museu mais próximo de você e
faça dele sua escola avançada de auto-instrução. (AUTOR, ANO, PÁGINA)

Mesmo com toda a mudança no pensamento da época, essa filosofia que
refletia a ampliação da visitação de museus não foi aceita por todos, sendo
muito criticada. Havia ainda aqueles que queriam acabar com os museus,
pois os consideravam “cemitérios” de objetos e de pessoas, desnecessários para a compreensão de uma sociedade.
No âmbito brasileiro, os museus apareceram no século XIX, em 1818,
quando D. João VI cria o Museu Real, hoje o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, esse museu é considerado a mais antiga instituição científica e o maior museu de história natural e
antropológica da América Latina. Criado inicialmente de maneira bastante
modesta, dada à quantidade de material que possuía, mas apesar disso,
tinha o objetivo de atender aos interesses de promoção do progresso cultural e econômico do país, estimulando o conhecimento e a pesquisa científica no Brasil.
Na segunda metade do século XIX, outros museus foram criados no
país:
Os museus do Exército (1864), da Marinha (1868), o Paranaense (1876), do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia
(1894), [...] o paranaense Emílio Goeldi, constituído em 1866,
[...] e o Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, surgido em 1894 (JULIÃO, 2006, p. 21).
Fortaleceu-se no país um tipo de museu que abrangeria diversos tipos de
saberes e é a partir de 1920 que a ideia de nação e o nacionalismo se
propagam nos museus brasileiros. A visão patrimonial passa a se comprometer com os aspectos de formação de cidadãos conhecedores da história do país em que vivem e com sua integração social. Os museus levam
em consideração os feitos realizados pela elite e pelos segmentos mais
importantes da sociedade, cultuando a personalidade de diversas figuras
que marcaram a história do país e que também estavam estampadas nos
livros didáticos.
Portanto, é a partir da concepção do antigo Mouseion, reformulada
e repensada para o século XX, que surge o museu atual. Este surgimento
nasceu atrelado a uma grande mudança no fundamento das instituições
museais, trazendo grande impacto em seus objetivos educacionais, científicos e de formação individual do visitante. Até então, estes objetivos consistiam em escassas atividades ligadas às escolas e à pesquisa histórica a
partir dos objetos do acervo.
O museu tornou-se um lugar onde se mantém a mente ocupada e
onde podemos nos dedicar a atividades intelectuais. Transcendendo o
conceito nascido na Grécia antiga, o museu moderno segue o caminho da
pedagogia e da ciência. Neste sentido Ulpiano Bezerra de Meneses (1988,
p.42, grifo do autor) afirma que:
Examinando o universo dos museus, entretanto, pode-se
perceber com facilidade que desde o século XVIII vai ele
dando espaço ao mito, a ponto de ser considerado, ainda

hoje, como um dos lugares do mito, em que ele se cultiva, é
produzido ou homologado, circula, recicla-se, e é consumido.
O mito de que os visitantes encontram, consomem e desfrutam, tendo
procurado ou não por isso, está nos objetos, nas obras de arte, nos seus
respectivos autores e até mesmo nos doadores, ou seja, naqueles que fizeram com que o objeto museológico pudesse existir e estar ali exposto à
contemplação. Esses mitos que vêm da Grécia antiga por meio das musas
repousam hoje nos museus de concepção atualizada que não perderam a
essência mitológica da memória e da imaginação. O museu atual tem também como tarefa adaptar-se às mudanças da sociedade, podendo assim
atuar junto ao seu público, pesquisadores, professores, alunos e demais
visitantes interessados nas diferentes formas de representação histórica,
artística, científica e outras presentes na instituição. Meneses (1988. p. 50)
descreve o museu e sua finalidade da seguinte forma:
O museu é uma instituição polifuncional: serve ao devaneio,
ao lúdico, ao afetivo, à fruição estética, tanto quanto à informação, ao onírico tanto quanto ao cognitivo, ao treinamento
e assim por diante. [...] Em outras palavras não poderia ser
função do museu cultivar, preservar, recuperar, difundir mitos, memórias e identidades, mas registrá-los, observá-los,
procurar entendê-los e deles propor leituras críticas.
Os museus podem ser classificados sob diversas perspectivas. Hoje encontramos vários tipos de museus com diferentes problemáticas em relação à exposição, ao material que é salvaguardado, aos aspectos educacionais e, também, aos aspectos científicos. Dentre os mais variados tipos de
museus temos os museus de arte, de ciência, históricos, antropológicos,
arqueológicos, etc. Numa abordagem temática, temos museus dos mais
variados recortes patrimoniais. Ainda contamos com museus tradicionais,
ecomuseus, de território, integral, comunitário, regional, etc. Também há
as particularidades dos museus-casa e das casas-museu, dos museus de
empresa, e de indústrial, museu de cidade e outras. O Museu Hering é uma
situação que ilustra bem as grandes transformações dos museus ocorridas na segunda metade do século XX, pois traz para si diversas disciplinas,
abordagens e características, além dos avanços sociais e educacionais
conquistados, fazendo do museu um espaço de debate, um fórum de discussão no jargão da área.
Para Meneses (1988), o museu desempenha várias funções na sociedade, ou seja, possui várias linhas de conhecimento e de ação, trabalha de
diferentes maneiras para que muitas possibilidades de interação e experiências de visitação possam ocorrer a seu interior. Ressalta-se aqui sua
atuação não apenas destinada aos roteiros de viagem de férias, mas também à possibilidade de despertar no adulto ou na criança, com o auxílio
da família ou da escola, uma “necessidade cultural” por meio da cultura
material musealizada. Assim, o Museu Hering tem sua problemática constituída por (TEMPO AO TEMPO, 2011):

–
–

–

–

–

–

museu de empresa e de indústria: a trajetória de mais de um
século de existência da Cia. Hering;

temática ampla: empreendedorismo, história da industrialização, memória social do trabalho e do trabalhador, fabricação da malha, história e uso da camiseta, design e produção
da moda, publicidade;
acervo plural: compreendido por coleções pensadas por
natureza de objetos museológicos, tais como documentos
textuais, fotografias, manuais, maquinaria, peças de indumentária, edificações industriais e de residenciais históricas, complexos industriais, o meio ambiente etc.;

abrangência territorial, caráter integral: o patrimônio da
Cia. Hering está circunscrito em um território e tem caráter
diversificado, abrangendo as coleções museológicas tradicionais, assim como o Vale do Bom Retiro com sua geografia reflorestada, as diversas unidades satélites da empresa,
uma forma de ser, uma relação com a cidade de Blumenau,
etc. Consideramos as dimensões materiais (tangível) e imateriais (intangível) do patrimônio cultural da Cia. Hering no
tempo e no espaço;
realidade complexa, pois abrange diferentes áreas de conhecimento: administração e economia, sociologia, antropologia, história, engenharia, moda e design, arquitetura,
publicidade e propaganda, pois a problemática do Museu
Hering é transversal, o que as disciplinas isoladamente não
dariam conta ou dariam fragmentariamente;

construções de memórias e identidades: os museus são lugares de memórias e os acervos são suportes delas. São
lugares de ativação das memórias individuais, coletivas
e sociais essenciais para a construção de uma cidadania
participativa. Também, na relação com as memórias, são
instituições construtoras de identidades. O Museu Hering
também participa destes processos culturais e sociais, tem
a sua participação e contribuição.

A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO
Se pensarmos de acordo com a metodologia da Educação Patrimonial, o
objetivo de saídas de campo (visitas a museus, praças, ambientes culturais, monumentos, exposições artísticas, etc.) é o de formar cidadãos
conscientes do patrimônio que os cerca, conscientes da preservação e do
zelo para com tudo o que a sociedade deixa de legado para as gerações
futuras. Além de atividades que tendem a aprimorar conhecimentos e também aquelas que tendem a despertar nos alunos aspectos primordiais de
preservação e solução de problemas relacionados ao patrimônio, é objetivo dos professores lançar luz sobre estas questões através das saídas de

campo como uma totalidade. Isto é, pensar estas visitas não apenas nas
partes que a antecedem ou que lhe são posteriores, mas analisar todos os
caminhos para se alcançar os objetivos propostos para a atividade.
Segundo Horta (1999, p. 6) a Educação Patrimonial:
Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte
primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos
aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação
Patrimonial busca levar crianças e adultos a um processo
ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua
herança cultural, capacitando-os pra um melhor usufruto
destes bens, e propiciando a geração e a produção de novos
conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural.
Além disso, tal ação tem como objetivo formar professores conscientes
da importância da preservação do patrimônio e construção de memórias
e identidades locais e, por que não, regionais e nacionais. Seguindo por
esse pensamento, sintetizamos o conceito de “Educação para o Patrimônio” que, segundo Grinspum (2000, p. 30), pode ser entendido:
[...] como formas de mediação que propiciam aos diversos
públicos a possibilidade de interpretar objetos de coleções
dos museus, do ambiente natural ou edificado, atribuindo-lhes os mais diversos sentidos, estimulando-os a exercer a
cidadania e a responsabilidade social de compartilhar, preservar e valorizar patrimônios com excelência e igualdade.
Denise Grinspum enfatiza a importância das instituições escolares para
a aproximação entre os grupos sociais e os museus. Assim, percebemos
o papel da escola em relação à disseminação e à criação de vínculos culturais de seus integrantes com a cultura não escolar, aqui destacado o
museu. Se no caso, a escola acaba por não cumprir com estas disposições,
pelas visitas orientadas, ou pela utilização da Educação para o Patrimônio,
distanciando-se de seu papel, “deixando de dar a todos, através de uma
educação metódica, aquilo que alguns devem ao seu meio familiar, a escola sanciona, portanto, aquelas desigualdades que somente ela poderia
reduzir.” (BOURDIEU apud NOGUEIRA, 1998, p. 61).
	Além da família e da escola – agentes de socialização –, temos o
professor. Quanto mais ele incentiva, transmite e lega certos aspectos de
seu capital cultural e de suas aspirações aos seus alunos, mais estes acabam por perceber a importância do mesmo. Se o professor leva seus alunos ao museu, com objetivos preestabelecidos, com caminhos traçados
para a visita e com intuito de fundamentação de temas ligados ao projeto
escolar e pelo simples fato de cultivar o respeito ao patrimônio cultural, os
alunos acabam incorporando o gosto pelo ambiente museal, pelo conhecimento e por tudo o que o museu pode oferecer.

O museu e a escola são dois agentes educacionais específicos, com
seus objetivos particulares e finalidades e alcances diferentes. Mas, parcerias são possíveis e necessárias, visando a um processo educacional
global. O museu como agente de educação não formal tem programa, objetivos e metodologia que, disponibilizados ao ensino formal, podem resultar em um processo educacional profícuo. Assim, a parceria entre museu e
escola resulta em benefícios educacionais incomparáveis, principalmente
se a relação for bem construída por ambas as partes. Um aspecto a ser
destacado inicialmente é que a visita ao museu deve estar relacionada ao
projeto pedagógico da escola e do professor, agente do processo. Para
tanto, o professor precisa estar ciente das potencialidades do museu e da
exposição que visitará com seus alunos, para melhor integração de propósitos e conteúdos. Tanto a escola como o museu são espaços de reflexão
crítica, e o museu atua como espaço da cultura material e do patrimônio.
O museu é um lugar propício a temas transversais e outros específicos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2001) das áreas de
História e Geografia propõem algumas metodologias de trabalho para o
professor aplicar às saídas de campo que tomamos como base para preparação da visita ao museu:
1.

Criar atividades, anteriores à saída, que envolvam levantamento de hipóteses e de expectativas prévias.
2. Criar atividades de pesquisa, destacando diferentes abordagens, interpretações e autores sobre o local a ser visitado.
3.	Se possível, integrar várias disciplinas, permitindo investigações mais conjunturais dos locais a serem visitados, que
incluam, por exemplo, pesquisas geográficas, históricas,
biológicas, ambientais, urbanísticas, literárias, hábitos e
costumes, estilos artísticos, culinária, etc.
4.	Antes de realizar a atividade, solicitar que os alunos organizem em forma de textos ou desenhos, mesmo sendo o pro-

Fig. 1 Sido Stribel, monitor do
Museu Hering, demonstrando
ao visitante o funcionamento
do tear de 1889. Créditos:
PhotusPress

fessor aquele que registra as informações que já dominam,
para que subsidiem as hipóteses e as indagações que serão
realizadas no local.
5.	Se possível, conseguir um ou mais especialistas para conversar com os alunos sobre o que irão encontrar na visita, ou
sobre o tema estudado.
6. O professor deve visitar o local com antecedência, para que
possa ser também um informante e um guia ao longo dos
trabalhos.
7.
Organizar junto com os alunos um roteiro de pesquisa, um
mapa do local e uma divisão de tarefas.
8. Conversar com os alunos, antes da excursão, sobre condutas necessárias no local, como, por exemplo, interferências
prejudiciais aos patrimônios ambientais, históricos, artísticos ou arqueológicos.
A este respeito, Philipe Perrenoud (2000, p. 27) ressalta que:
para organizar e dirigir [...] situações de aprendizagem, é indispensável que o professor domine os saberes, que esteja
mais de uma lição à frente dos alunos e que seja capaz de
encontrar o essencial sob múltiplas aparências, em contextos variados.
Para isso, o item 06 acima ressalta a importância do professor conhecer o
local com antecedência, para que ele possa obter as informações necessárias para tornar a visita mais proveitosa, tanto para si quanto para o aluno. Destacamos também o item 07 que se faz importante pelo fato de que
estamos tratando de uma visita de crianças a ambientes centenários que
possuem objetos que não têm cópia. As regras estabelecidas antecipadamente são muito importantes para que os alunos possam ter consciência
da importância do museu e consequentemente de sua preservação, já que
o bom comportamento e o cuidado ao conhecer um local destes é também
um papel que deve ser demonstrado primeiramente pelo professor que irá
acompanhar este aluno. Assim, e a partir dos 08 pontos elencamos acima e dos nossos destaques por texto, fazemos a seguinte síntese para o
planejamento da visita ao museu: (1) motivar o aluno criando hipóteses e
levantando expectativas; (2) estimulá-lo à pesquisa tendo como base um
recorte conceitual; (3) articular diferentes disciplinas, atuando interdisciplinarmente; (4) repassar e registrar com os alunos os domínios já alcançados; (5) ampliar a participação com convidados; (6) conhecer a proposta
do museu, da exposição e seu espaço, contando com o apoio da equipe e
da bibliografia disponível; (7) selecionar um foco conceitual e organizar um
roteiro temático, referenciando o projeto pedagógico de escola; (8) discutir
com os alunos a atividade extraclasse que se dará no museu, abordando
as questões de conservação preventiva e de respeito às demais pessoas.
Devemos, na mesma medida, entender que após a visita ao museu a atividade tenha sequência e encerramento na escola.
Visitar um museu, ou qualquer outro lugar com os alunos requer uma

preparação por parte do professor, envolvimento do professor e dos alunos em sala de aula e no local que irão visitar. É importante também, o
sentido dado pelo professor para a saída de campo, seja em relação a um
conteúdo específico ou transversal ou atitudinal no sentido da preservação daquilo que é direito da sociedade ao acesso ao patrimônio cultural
e aos museus. Os museus, públicos ou particulares, fazem parte de uma
cidade e, consequentemente, pertencem também, aos indivíduos que
moram nesse lugar. Instruir os alunos de que o museu é um bem cultural
do cidadão faz com que ele se torne responsável por aquele ambiente e
compreenda a importância de zelar e difundir o que a instituição museu
tem a oferecer. Portanto, o museu tem um papel a cumprir, e o professor
é o apoio que precisa para envolver os alunos com uma ação extraclasse.
Enfatizamos o papel do museu para uma parceria dinâmica com a escola,
partindo da perspectiva que as duas instituições são consideradas, instâncias próprias para o aprendizado cultural e somente atuando em sintonia
podem ambas atingir seus objetivos educacionais com eficácia.
Comunicação e exposição:
Ações educativas do Museu Hering
O Museu Hering, localizado na cidade de Blumenau/SC, no Bairro do Bom
Retiro junto à matriz da Cia. Hering, deu início as suas atividades em 30 de
novembro do ano de 2010. O Museu Hering, com uma exposição contemporânea, tecnológica e interativa, visa a refletir sobre a trajetória da Cia.
Hering, valorizando o patrimônio industrial da cidade, por meio de uma
trajetória de empreendedorismo. Desde sua abertura, uma equipe faz a
consolidação e o aprimoramento das ações educativas, com o objetivo
principal de potencializar a exposição de longa duração do Museu Hering,
tanto para público espontâneo, como também para o público organizado.
Segundo o Glossário da Revista Museu, o termo ações educativas se refere aos:
Procedimentos que promovem a educação no museu, tendo
o acervo como centro de suas atividades. [...] Deve ser entendida como uma ação cultural, que consiste no processo
de mediação, permitindo ao homem apreender, em um sentido amplo, o bem cultural, com vistas ao desenvolvimento
de uma consciência crítica e abrangente da realidade que o
cerca. Seus resultados devem assegurar a ampliação das
possibilidades de expressão dos indivíduos e grupos nas diferentes esferas da vida social. Concebida dessa maneira, a
ação educativa nos museus promove sempre benefício para
a sociedade, em última instância, o papel social dos museus.
(AUTOR, ANO, PÁGINA)
Considerando o Museu Hering como um espaço museológico novo e também partindo das decisões e recomendações apresentadas na Declaração
de Santiago do Chile – 1972, a respeito do caráter educativo e participativo
dos museus, temos como dever dos museus “desempenhar o papel que

Fig. 2 Módulo expositivo com
as Campanhas Publicitárias
da Cia. Hering. Créditos:
PhotusPress.

lhe cabe:–Um serviço educativo deverá ser organizado [...], a fim de que
eles possam cumprir sua função de ensino; cada um desses serviços será
dotado de instalações adequadas e de meios que lhe permitam agir dentro
e fora do museu”.
A partir desses pressupostos relacionados à educação continuada
em museus, a equipe desenvolveu atividades pertinentes ao contexto histórico, social e cultural em que o Museu Hering esta inserido. A equipe de
profissionais do Museu Hering é multidisciplinar, sendo constituída por
profissionais das áreas de História, Moda e Estilismo, Turismo, Jornalismo
e Arquitetura.
A exposição Tempo ao Tempo, como marco da inauguração do Museu Hering, sintetiza as principais questões relacionadas ao Museu e sua
problemática. Desta forma, a ação de educação do Museu apoia-se nela,
principalmente as ações relacionadas ao público escolar. Abaixo a estrutura conceitual da exposição, para que o professor planeje a visita ao Museu
Hering em sintonia com a programação escolar:
–	Recepção do Museu – Introdução à exposição Tempo ao Tempo.
–	Sala 1 – História e trajetória da Cia. Hering.
–	Sala 2 – A contribuição dos funcionários: protagonistas de
uma grande cena, A Preservação do Patrimônio Cultural.
–	Sala 3 – Moda no Tempo (As coleções, tendências e costumes, Criatividade na moda: Estamparia, A cultura das campanhas publicitárias, A produção da moda).
–	Sala 4 – Criatividade na Educação.
O setor educativo do Museu Hering desde o início de suas atividades considerou a importância e a necessidade de se executar ações voltadas para o
fortalecimento da relação entre o museu e a escola. Partimos de algumas
considerações:
A apropriação e a apreensão dos bens simbólicos e culturais, por meio do museu, só podem ser efetuadas por indivíduos que possuam os instrumentos de apropriação que,
como vimos, são fornecidos pela família, e principalmente,
pela escola, já que o domínio efetivo destes códigos necessita de um ensino metódico e organizado para sua efetivação. Encontra-se aí, a ligação tão estreita entre o museu e
a escola como instâncias educativas. (GIRARDI, 2011, p. 75)
Assim, é socialmente relevante a comunicação do museu com as instituições educativas formais. Para isto, o Museu Hering criou o Programa “O
Museu e a escola”, onde a partir de três projetos fundamenta e consolida
esta relação entre o Museu Hering e as escolas Municipais, Estaduais e
Particulares de Blumenau e região. O primeiro Projeto deste programa é “O
Professor vai ao Museu”. Neste projeto o Museu Hering desenvolve atividades especiais para professores das Redes Municipal, Estadual e Particular
de ensino, visando ao aprimoramento e à capacitação destes profissionais
para o uso dos recursos educacionais do Museu.

Fig. 3 Alunos da E.B.M Lúcio
Esteves em visita ao Museu
Hering. Fonte: Banco de
Imagens Museu Hering

Outras ações que fazem referência a esta relação museu-escola integram o Projeto “A escola vai ao museu” que contempla a visita de alunos
das diversas origens. Várias ações educativas foram pensadas para este
público, incluindo jogos específicos para cada nível e visitas mediadas
formuladas para cada turma em específico. Para tanto, contamos com
o “Transporte Programado” (projeto apoiado pela Lei Incentivo à Cultura,
MinC), para viabilizar, sem custos de deslocamento, as visitas de escolas
públicas municipais e outras entidades. O Museu Hering oferece ônibus
para o transporte dos grupos organizados com agendamento à exposição
Tempo ao Tempo. Esta iniciativa é uma resposta do Museu àqueles impossibilitados de arcar com os custos de deslocamento.
O Museu Hering está comprometido com a educação e com o ensino
formal. Posto isso, o compromisso se expressa na consolidação de um trabalho voltado à sociedade, pois acreditamos no papel do Museu para um
envolvimento mais amplo e dinâmico com as escolas, partindo da premissa que os museus são instâncias próprias para o aprendizado cultural e
somente atuando em sintonia com as escolas podem, ambas, atingir seus
objetivos educacionais, sociais e culturais.
A seguir, destacamos as ações de educação do Museu Hering, dando
ênfase àquelas relacionadas ao ensino formal, entendendo os ensinos fundamental, médio e superior.

Área de Educação e Comunicação

Fig. 4 Estrutura da área de
Comunicação e Educação do
Museu Hering.
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Programa “O Museu e a escola”

–

1. Projeto “O professor vai ao museu”
Neste projeto o Museu Hering busca desenvolver atividades especiais
para professores da Rede Municipal, Estadual e Particular de ensino, visando o aprimoramento e a capacitação destes profissionais. O embasamento dado a estas atividades partiu da concepção teórica da Coordenadora Educativa, Mariana Girardi Barbosa Silva, que em sua dissertação de
mestrado analisou, a partir de uma visão sociológica baseada em Pierre
Bourdieu, a presença de professores em museus históricos.
Os resultados deste estudo mostraram que é necessária uma atuação dos museus na capacitação destes profissionais para desenvolverem
atividades com seus alunos tendo como tema principal a visita a museus e
o conhecimento de suas ações educativas. Além disso, mostra-se importante a ida dos professores antes de visitarem museus com seus alunos.
Este momento prévio faz com que o professor se interesse pelo local e
conheça todas as possibilidades que o mesmo oferece, além de questões
como horário de agendamento, regras, condições físicas etc. Para isso o
Museu Hering criou algumas atividades com tais intenções.
	Atividades desenvolvidas:
Fig. 4 Professores da Rede
Municipal e Estadual de Ensino
em visita ao Museu Hering.
Fonte: Banco de imagens
Museu Hering

–

Capacitação de professores da Rede Municipal, Estadual e
particular de ensino.
Objetivo: Formar professores conscientes da importância
da Educação Patrimonial e da preservação da história e
identidade local. Além disso, outro objetivo é a apresentação
das ações educativas do Museu Hering.

Visitas mediadas para professores
Objetivo: Apresentar ao professor visitante as ações para
a educação que o Museu Hering proporciona aos alunos,
como também as atividades da ação educativa in loco. Com
esta visita prévia os professores podem desenvolver seus
planos de aula de acordo com os objetivos que desejam
atingir através da Exposição.

2. Projeto “A escola vai ao Museu”
O Projeto “A escola vai ao Museu” busca contemplar a visita de alunos
das redes Municipal, Estadual de Ensino de Blumenau como também de
outras regiões. Várias ações educativas foram pensadas para este público,
incluindo jogos específicos para cada nível e visitas mediadas pensadas e
formuladas para cada turma em específico.
Atividades desenvolvidas:
–

Visitas mediadas para grupos escolares
Objetivo: Os mediadores procuram conduzir as visitas a
partir do objetivo elencado pelo professor, fazendo da visita, uma visita única para cada turma. Além das visitas mediadas, ainda há a atuação prática na sala “Criatividade na
Educação”, onde os alunos podem trazer camisetas e criar
uma estampa, ou customiza-la da maneira personalizada.
–	Transporte Programado
Objetivo: O Museu Hering através de uma programação de
transporte via ônibus, se encarrega de buscar os alunos nas
escolas ou entidades, realizar a visita a Exposição Tempo
ao Tempo e depois levá-los de volta às devidas instituições.
Este projeto facilita as visitas de escolas públicas municipais e outras entidades com fins específicos.

Fig. 5 Alunos realizando
atividades após a visita ao
Museu Hering. Fonte: Banco de
imagens Museu Hering

3. Projeto “O Museu vai à escola”
Neste projeto o Museu Hering, além de propor visitas específicas de divulgação de suas ações educativas, a equipe também oferece suas oficinas
geralmente realizadas no Projeto “Domingo no Museu” em outros ambientes como escolas, praças e diversos eventos que dor solicitado.
Atividades desenvolvidas:
–
Divulgação das ações educativas do Museu
Objetivo: Divulgar para professores, coordenadores e diretores de diversas instituições de ensino as ações educativas
do Museu Hering.
–	Realização de Oficinas em outros ambientes
Objetivo: Proporcionar a futuros visitantes do Museu Hering,
um momento agradável e divertido, de lazer e criatividade,
com oficinas de temáticas variadas.
	Programa “Práticas e Conceitos”

Fig. 6 Mediadores do Museu
Hering realizando oficinas
com temáticas diversificadas
com alunos. Fonte: Banco de
imagens Museu Hering

4. Projeto “Parcerias com o Ensino Superior”
Há um grande interesse por parte do Museu Hering em garantir uma parceria com as instituições de ensino superior. Além de fomentar e incrementar
os processos referentes aos estágios obrigatórios e não obrigatórios é de
fundamental importância o incremento das visitas técnicas, tendo como
objetivos o estudo da museologia, da tecelagem, do design, da arquitetura,
do turismo, entre outros.
Atividades desenvolvidas:
–

–

Fomento de estágios
Objetivo: Aprimorar a relação entre o museu e as universidades e/ou faculdades garantindo um espaço aberto e dinâmico para que os estágios possam ser realizados. Várias áreas
podem ser contempladas com vagas: Arquitetura e Urbanismo, Moda e Design, Turismo e Lazer, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Museologia etc.
Visitas técnicas dos cursos do Ensino Superior
Objetivo: Compreender e aprimorar conceitos trabalhados
em sala de aula, tendo como base a exposição permanente
do Museu Hering. Fomentando assim a formação ampliada
na área de Arquitetura, Turismo, Moda, Empreendedorismo,
Administração, Ação educativa, museologia, conservação,
etc.
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