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Apresentação

“O museu é um presente
para o futuro”
Amélia Malheiros

Esta frase do título está registrada no caderno em que os visitantes do Museu Hering deixam suas impressões sobre a exposição Tempo ao Tempo.
Quem a registrou foi o visitante Carlos, em 6 de janeiro de 2011, poucas
semanas após a abertura da exposição e a inauguração do Museu Hering.
Quando iniciei a leitura desse caderno, senti uma grande emoção
ao ler (e reler), em cada página, expressões tão genuínas, positivas e que
demonstram o grande amor dos visitantes à história da Hering. São várias
e destaco algumas delas:
–

–

–

–

–
Diretora Técnica da Fundação Hermann Hering. Gerente de Comunicação
Institucional. É graduada em Administração de Empresas pela Universidade
Regional de Blumenau – FURB; pós-graduada em Marketing pela Faculdade
Franciscana de Blumenau – FAE. Atua como Gestora de Comunicação
Institucional, coordenando ações de endomarketing, comunicação interna,
eventos e sustentabilidade na empresa Cia. Hering.
8

“Estar aqui representa um mundo de possibilidades e caminhos em
minha vida. Que o crescimento conquistado pela empresa Hering,
seja um exemplo de história para todos nós.” (Maria Inês Adami Nunes, Rondonópolis, MT, em 01/03/2011)
“Visitar o Museu Hering foi fazer uma viagem no tempo... meu avô
foi funcionário da empresa durante cinquenta anos. Parabéns pela
iniciativa.” (Brenda Wiederkehr, em 27/02/2011).
“A idéia de estar onde toda história da Hering aconteceu é maravilhosa e encantadora. Fazer parte de algo maior, na essência desta
história, dá orgulho e motivação.” (Janara Girardi, colaboradora da
Hering Store de Brusque, SC).
“Uma história inspiradora. Parabéns pela preservação deste momento importante da nossa cidade.” (Claudia Dezorzi, Blumenau, SC,
em 19/01/2012).
“Una maravillosa historia que nace en Blumenau – Brasil y que siempre hará una historia global. Felicidades Familia Hering.” (Fernando
Gomez Sanches y Sandra Diaz, Lima, Peru, em 27/10/2011).

Quando abrimos as portas do Museu Hering, em novembro de 2010, nossa
expectativa era receber colaboradores da empresa, estudantes, comunidade e turistas, a fim de compartilhar e perpetuar a história dessa família,
9
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criadora de uma empresa que se tornou símbolo de uma categoria de produtos e se projetou para o Brasil e para o mundo como um estilo de vida
básico, democrático, verdadeiro e legítimo. Pelos depoimentos registrados no livro, que representam o sentimento dos quase vinte mil visitantes
recebidos no Museu Hering em dois anos, percebemos que aquele objetivo inicial foi em muito superado.
Ao desenvolver o plano de atividades do Museu Hering, a Dra. Marília Xavier Cury nos dizia que um museu cumpre seu papel social quando
consegue preservar, resgatar, discutir, perpetuar e projetar para o futuro os valores e os diferenciais que fazem parte da cultura daquilo que foi
objeto de musealização. Talvez, naquele momento, não compreendemos a
dimensão destas palavras, mas hoje, com apenas dois anos de atividades,
podemos afirmar que a Dra. Marília tinha toda razão.
A casa que recebe a exposição inaugural do Museu Hering tornou-se
um espaço focal, onde a cultura, a história, os valores daqueles que iniciaram esta trajetória, assim como dos que continuam a escrevê-la no dia a
dia, são valorizados, estão presentes e vivos. A Casa-Museu tornou-se um
espaço único onde recebemos fornecedores, clientes, colaboradores, autoridades, turistas, estudantes e comunidade em geral, todos recepcionados
e acolhidos com muito carinho e emoção.
A equipe constituída para a ação educativa da exposição tornou-se
um grande diferencial. São muitas as declarações e agradecimentos dos
visitantes a essa equipe que incorporou com simpatia, conhecimento e
receptividade, o estilo “Hering de ser”.
–

Trabalhar previamente com os professores dá a equipe de educação
do Museu Hering, segurança e profundidade com os temas e os alunos
sentem que são especialmente esperados. Isso torna a experiência rica e a
visita ao museu não se torna aquele dia tedioso que só serve para “matar
a aula”, usando a linguagem dos próprios alunos. Podemos sentir esse envolvimento nos registros abaixo:
–
–
–
–

Também os professores, em suas avaliações, têm registrado satisfação ao
levar seus alunos e trabalhar a variedade de temas e formatos que a exposição proporciona.
–

–

“Estou encantada, maravilhada, parabéns a toda equipe Hering.
Nunca fui a um museu com tanta criatividade dos colaboradores.
Vou levar para o resto de minha vida essa experiência fantástica.
Um grande abraço à família Hering.” (Elvira Tonello, São José do Rio
Preto, SP, em 10/12/2011)
–

Assim fica fácil buscar motivação para abrir, a cada dia, as portas da casa
para receber os visitantes que certamente entram sem grandes expectativas e saem transformados e tocados, seja pela própria história e trajetória
da empresa, seja pelo jeito único de receber que a equipe de monitoria
proporciona. Basta ler o caderno.
Nossa experiência mostrou que o trabalho de base, feito com Diretores e Professores das escolas de Blumenau e Região, rendeu bons resultados.
Os estudantes que representam grande parte dos visitantes do Museu nesses dois anos chegam a casa para visitar a exposição e explorar temas que podem ser ampliados em sala de aula ou podem ver na prática
algum conceito já trabalhado em classe. Surpreendem-se com a interatividade da exposição e a criatividade do circuito expositivo.
10

“A 8ª C do Colégio Castelo adorou o Museu e sua História. P. S. Parabéns pelo trabalho” (Maria Eduarda Dalpra).
“Parabéns pelo museu de história, pelas etapas, camisas e máquinas.
Venho de novo um dia” (Rodrigo V Debarba).
“Eu achei bem legal e enorme!” (Marcelle).
“O museu é muito legal, adorei quando eu fiz minha camiseta” (Luiza Mv.).

“Este espaço foi muito bem planejado e auxilia os alunos em diversos temas na escola, muito além da matéria história. Vai até temas transversais de suma importância” (Profa. Priscilla S. Pereira,
06/07/2012).
“Com certeza esta oportunidade foi bem aproveitada e será guardada em nossa memória. Para nós da E.I.M. Dr. Blumenau este momento torna-se imensamente valioso para o trabalho pedagógico e referencial da história da nossa cidade. Agradecemos a oportunidade, o
carinho e atenção, que recebemos aqui, por toda equipe do Museu.
Parabéns, sucesso e continuidade desta ideia maravilhosa” (Diretora Romilda Rautenberg, 11/09/2012).
“Obrigada pela oportunidade de aprender! Vocês estão de parabéns!” (Profa. Ana Paula Martins Flores, 20/09/2011).

Explorando ainda o perfil dos visitantes nesses dois anos creio que fazer
com que os colaboradores da Hering visitassem a exposição de longa duração Tempo ao Tempo e sentissem aquele espaço como seu também foi
um desafio. Contar a história a quem a escreve no dia a dia, resgatando
sentimentos de pertencimento e orgulho é um desafio diário e prazeroso.
Hoje recebemos colaboradores que trazem seus familiares e eles
próprios conduzem a visita, no papel de ator principal em cena!
O Museu está em Blumenau onde nasceu essa história, mas ele deve
projetar-se para o mundo, descobrindo seus caminhos, sua vocação enquanto espaço cultural de entretenimento, de descobertas pessoais.
Se o intuito dessa publicação é contribuir com nossa pequena ex11
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periência, vale voltar no tempo. Falar do sucesso da exposição, da importância do espaço, me faz lembrar os desafios que vencemos na concretização do sonho do “Seu Ingo” como era conhecido o então Presidente da
Cia Hering – Ingo Hering, que durante mais de cinco décadas dedicou-se
ao desenvolvimento da empresa. Ele foi o primeiro a sonhar com o Museu
em 1980, ano do centenário da Cia Hering. Durante os 30 anos que transcorreram entre o centenário da Cia Hering (1980) e a abertura do Museu
(2010) pode-se afirmar que ocorreram grandes transformações tanto na
economia global, como no setor têxtil em especial. E a Cia Hering foi ao
mesmo tempo transformada e transformadora desse cenário. Passou de
uma grande indústria têxtil a uma empresa de design de vestuário e varejo, aproximando-se do consumidor com uma moda democrática e acessível que hoje representa um estilo de vida.
Existe um universo a ser explorado através da trajetória dessa empresa e o MUSEU HERING tem um importante papel nesse contexto. A casa
que recebeu a primeira exposição “Tempo ao Tempo” ficou pequena frente
a tantas possibilidades a serem exploradas no sentido de contribuir com
a preservação cultural, material e imaterial. Resgatar tradições, saberes,
perpetuar conhecimentos é sem dúvida uma das frentes, mas o Museu
Hering pode e deve ousar mais. Hoje a equipe trabalha na preparação de
projetos de restauro de outros imóveis de incontestável valor histórico e
que poderão abrigar a reserva técnica, o espaço de pesquisa, as exposições
temporárias e as novas coleções.
Frente a tantos desafios a motivação e inspiração para seguirmos em
frente é a certeza que o investimento na cultura e na educação pode mudar a compreensão do mundo, do ponto de vista de um cidadão, de uma
empresa, de uma cidade, de um país. A moda é uma linguagem universal e
transversal dessa transformação que começa dentro de cada um.
Já demos o primeiro passo. O Museu Hering é uma realidade, mas a
caminhada continua!

12
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Introdução

Museu Hering
e a preservação do
patrimônio industrial
Marília Xavier Cury

Museóloga. Graduada em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes de
São Paulo; mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de
São Paulo – USP. Docente do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Atua na
área de Museologia desde 1985.
14

O Museu Hering é um museu jovem, um dos mais jovens do Brasil e, certamente, de Santa Catarina. Foi inaugurado em 30 de novembro de 2010,
a poucos dias do fechamento do primeiro levantamento do Cadastro Nacional de Museus, trabalho de coleta de dados que gerou o Guia de Museus
Brasileiros e o Museus em Números, publicações do ibram – Instituto Brasileiro de Museus, lançadas em 2011. Assim, os museus criados a partir de
então estão ausentes dessas obras, aguardando por uma participação na
próxima reedição. Mas as publicações nos informam sobre o contexto no
qual se insere o Museu Hering.
Temos um panorama museal no Brasil (Instituto Brasileiro de Museus,
2011) formado por 3.025 museus identificados por meio de um mapeamento realizado, sendo que 1.500 deles aderiram ao Cadastro Nacional
de Museus, de onde os dados coletados em 2010 foram retirados para subsidiarem as publicações mencionadas. Esses museus têm uma distribuição irregular pelo território nacional. Na região Norte, temos 146 museus
conhecidos pelo mapeamento e 70 cadastrados; no Nordeste, temos 632
mapeados contra 273 no cadastro; o Sudeste apresenta os maiores índices,
1.151 no mapeamento e 571 no cadastro; o Centro-oeste tem 218 e 133 museus respectivamente mapeados e cadastrados; já a região Sul conta com
878 museus identificados e 453 cadastrados (idem, p. XXVII). Em Santa
Catarina, estado de nosso interesse, há 293 municípios, sendo que 97 deles possui um museu cadastrado ao menos, ou seja, apenas 33,1% de municípios possui no mínimo um museu. Com uma população de 5.866.252
habitantes e 199 museus cadastrados (idem, p. 53), podemos chegar à simples conclusão de que Santa Catarina tem poucos museus.
Com referência à natureza administrativa, dos 1.500 museus do Cadastro Nacional de Museus, 67,2% são públicos (11,8% de natureza federal,
14,3% estadual e 41,1% municipal), 22% são privados (9,8% de associação,
3,7% de empresa, 6,9% de fundação e 1,7% têm vínculos com uma sociedade) e 10,8% são de outra natureza. Em Santa Catarina esses percentuais são
15
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diferentes, demonstrando certas peculiaridades. Somente 3,4% dos museus do estado são de natureza federal. O percentual de museus estaduais,
7,6%, é menor também, ao passo que os municipais, 48,3%, é maior, mas
guarda uma proximidade com o quadro nacional. Quanto aos museus
particulares de Santa Catarina, 7,6% deles vinculam-se a alguma associação, 5,1% são de empresa, 9,3% de fundação e 1,7% estão vinculados a uma
sociedade. Os demais que compõem os 16,9% restantes têm administração
diversa (idem, p. 62-63).
Os museus de Blumenau, participantes do Cadastro Nacional de
Museus e que constam no Guia de Museus Brasileiros (2011), são 12, sendo
que a grande maioria é municipal (Museu da Família Colonial, Museu de
Ecologia Fritz Müller, Museu de Arte de Blumenau, Casa da Memória da Escola Número 1, Centro Cultural da Vila Itoupava, Museu da Cerveja, Museu
da Água Gunther Buhr, Museu de Hábitos e Costumes e Vapor Blumenau),
há um museu privado vinculado a uma fundação, o Museu do Têxtil e da
Moda da Universidade Regional de Blumenau, e dois museus sem natureza administrativa registrada, o Ecomuseu Dr. Agobar Fagundes e o Museu
Glaspark Blumenau. A este quadro inserimos o Museu Hering, de natureza administrativa privada, mantido pela Fundação Hermann Hering e
estruturado para a valorização e a preservação do patrimônio cultural e
industrial da Cia. Hering e, porque não, grande incentivador da preservação desse patrimônio em Blumenau e novo elemento de estímulo para o
fortalecimento da uma ação museológica em rede. Dessa forma, entendemos que esse novo museu pode trazer novas motivações para que Blumenau inicie uma nova fase, agora apreciando um patrimônio cultural de
forma mais ampla, indo além do histórico e artístico e alcançando o setor
industrial e empresarial.
Os museus são lugares de memória comprometidos com três funções básicas: científica, educacional e social. Suas ações estão estruturadas em torno de seu acervo – suporte da memória –, alvo do processo
curatorial que envolve formação e desenvolvimento de coleções, pesquisa,
conservação preventiva, documentação museológica e comunicação. Essas ações são desempenhadas por profissionais qualificados e orientados
para outro elemento constitutivo do museu, o público. Se os museus estruturam-se em torno de acervos museológicos, fazem isso se voltando para
a sociedade. Isso posto, passamos a discorrer sobre o Museu Hering, suas
ideias iniciais, como vem tratando do seu acervo – inicialmente o Arquivo
Histórico da Cia. Hering disponibilizado para a finalidade museológica –
e como vem assumindo sua posição em sociedade. Assim, tomamos a vez
da coordenação para apresentar esta publicação, o que fazemos em dois
momentos. Primeiramente, retomamos as ideias e ideais que moveram
o projeto Museu Hering e as expectativas de crescimento para essa instituição. Passamos, então, a discorrer sobre os artigos que compõem este
livro, destacando a disposição, criatividade e compromisso dos membros
16

da equipe do Museu Hering, que enfrentaram o desafio de desenvolver
reflexões e organizá-las em textos para que, a partir de cada um deles, o
Museu Hering se revele como local de trabalho vivo e criativo, espaço para
desenvolvimento de ideias e de aperfeiçoamento profissional ligado ao
patrimônio e ao social.
MUSEU HERING POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES
Em 1878 chega a Blumenau Hermann Hering, seguido mais tarde por seus
dois filhos mais velhos e, em 1880, sua esposa, Minna Hering, demais filhos e o irmão Bruno também vieram à colônia. Em dois anos, Hermann
construiu um patrimônio para sustentar sua família e adquiriu um tear
circular. Com isso, dá-se início da Cia. Hering. Durantes os festejos do
centenário da empresa, Ingo Hering, neto de Hermann, assinou o documento intitulado em letras maiúsculas grafadas: Constituição do Acervo
do Futuro Museu da Cia. H ering. Nesse documento, Ingo se refere à reunião
(documentos, correspondências, objetos e máquinas), ao acervo (o todo),
ao valor histórico (patrimônio), à reconstrução da memória (finalidade)
e à restauração (de objetos museológicos). Nesse documento, datado em
25 de junho de 1980, Ingo estabeleceu que o Museu Hering funcionaria
na matriz da empresa, no Bairro do Bom Retiro, em Blumenau, e que seu
funcionamento deveria ocorrer a partir de “1º de setembro próximo”, (tempo ao tempo, 2011, p. 11) ou seja, nesse ano centenário. Visionário e ligado à
cultura, Ingo percebeu a natureza patrimonial da Cia. Hering e sua contribuição para a história. Mas, sua visão de administrador não lhe ajudou
a perceber o museu como um organismo, o qual exigiria uma organização técnica e administrativa, isto é, um processo de gestão museal para
sermos mais precisos. Não temos mais notícias sobre esse processo, mas
sabemos que não aconteceu. Trinta anos após, em 2010, no aniversário de
130 anos da empresa, a ideia retornou com ânimo e força para a organização. Na época, foi realizado um diagnóstico para o entendimento do
potencial de musealização do patrimônio da empresa. Passamos, então, à
elaboração do Projeto Museológico Institucional, traçamos uma estratégia de ação para implantação, desenvolvemos o Projeto Expositivo Tempo
ao Tempo e o Museu Hering foi inaugurado. Desde então, já se passaram
dois anos e os desafios ainda parecem enormes, pois a potencialidade do
Museu Hering é imensa.
O Diagnóstico foi revelador, sobretudo pelo acervo que integraria o
Museu. Destacamos o Arquivo Histórico da Cia. Hering e seus dois fundos:
(1) Família e (2) Companhia.
Quanto ao acervo familiar, a empresa dispõe de documentos sobre: cidade de Hartha, Alemanha; irmãos Hermann e
Bruno Hering; Minna Hering; os filhos, netos e bisnetos do
17
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casal Hermann e Minna. Compreende documentos pessoais,
correspondência, genealogia, biografias, convites, atestados,
testamentos, jornais, revistas, cartões-postais, produção artística e intelectual etc.
Quanto ao acervo da Cia. Hering temos documentação
sobre: História da Empresa, os Fundadores, as Diretorias, Organogramas, Atas, Manuais de Planejamento, Regulamento
Interno, Plano Diretor, Estatuto, Planos de Expansão, Prospectos Técnicos, Assembleias, Correspondência, Relatórios,
Agendas; Áreas de Controle, Finanças, Industrial, Operação,
Logística e Marketing etc. Ainda, Indumentária, catálogos,
amostras maquinaria composta por teares e máquinas de
costura, principalmente. Ao todo, trata-se de um conjunto
significativo com naturezas de “objetos” distintas, como textos, fotografias, medalhas, troféus, mostruários, etc. (Tempo ao
tempo, p. 73)
Ainda, foi considerado parte do acervo o conjunto arquitetônico industrial
da matriz e das unidades satélites, seja as edificações históricas, ou aquelas
projetadas por Hans Bross e construídas nos 90 anos da empresa, em 1970.
Outro “objeto” museológico é o Vale do Bom Retiro, onde está a matriz,
o qual foi o lugar escolhido, em 1886, para a instalação da Gebrüder
Hering, devido às águas do ribeirão de mesmo nome e à possibilidade
de força motriz para a movimentação dos teares. Desmatado pelo antigo
proprietário, o vale foi todo reflorestado por iniciativa de Bruno Hering.
Em se tratando de um acervo com diferentes naturezas de objetos e
com partes em diferentes localidades, o sentido do preservar amplia-se e
caracteriza a instituição como um museu de território (idem, p. 74-76). Os
recortes conceituais, por outro lado, são abrangentes, como: Empreendedorismo; Memória do operário e história social do trabalho; História da
industrialização no Vale do Itajaí e em Santa Catarina; Fabricação da malha no Brasil; Camiseta, história e uso; Design, moda e linhas de produtos;
Publicidade e propaganda e outros (idem, p. 59-71).
Com o Museu inaugurado, o Arquivo Histórico bem cuidado, e com
as ações da área de Comunicação e Educação acontecendo, resta-nos desenvolver o Plano Museológico para que as necessidades sejam vistas com
clareza e as expectativas sejam superadas de acordo com o que for definido, para que o Museu Hering participe cada vez mais dos processos de
preservação e desenvolvimento humano. Para tanto, vislumbramos três
sedes para o Museu Hering: a casa histórica em estilo enxaimel (século
XIX) para exposições de pequeno e médio porte e ações culturais; o prédio da costura (1920) para a reserva técnica, a biblioteca especializada e o
setor de pesquisa; e o prédio da fiação (1913) para as grandes exposições,
auditório, área de interações sociais e propostas culturais ligadas à mis18

são do Museu Hering. Com essa perspectiva, a equipe de profissionais deve
ampliar e se especializar, fazendo com que o Museu Hering continue na
sua trajetória, exerça a sua vocação e ocupe seu lugar no mundo das coisas
materiais.
MUSEU HERING UMA APOSTA NA PROFISSIONALIZAÇÃO
O Museu Hering é jovem, assim como a equipe formada para cuidar da
museografia dessa instituição. São sete profissionais e três estagiários que
formam um grupo com característica interdisciplinar. A diversidade de
áreas de formação – arquitetura, moda e estilismo, serviço social, história,
turismo e lazer, educação – foi um dos objetivos do processo de seleção
para contratação desses profissionais, pois o Museu Hering tem um recorte transversal e, assim, a interdisciplinaridade é o método que nos auxilia
a chegar a esse viés futuramente. Outras áreas ainda não foram contempladas, certamente, mas fizemos uma aposta inicial, colocada em prática
em caráter experimental. A avaliação é positiva. O Museu Hering tem um
discurso estruturado na industrialização, no empreendedorismo e na
moda em diferentes tempos, abarcando vários campos de conhecimento
– administração, economia, sociologia, antropologia, história, tecnologia,
moda, publicidade e arquitetura. Dessa forma, as visões de área só enriquecem a ressignificação da mensagem do Museu e permitem aproximações com públicos com interesses e necessidades distintos e particulares.
Em 30 de novembro de 2012, o Museu Hering completará 2 anos. A
equipe do Museu tem a mesma idade e vem amadurecendo com ele. Após
a inauguração, o Museu iniciou sua rotina de atendimento ao público e,
para tanto, criou a área de Comunicação e Educação, demonstrando que
o início foi assertivo para com a sociedade. De fato, a comunicação é uma
das áreas essenciais de qualquer museu e associá-la à exposição e à educação é a melhor forma de potencializar uma ação museal pública. No decorrer de 2011, a área estruturou-se e diversificou categorias de visitantes
e estratégias de atuação. Por outro lado, os profissionais se apropriaram
do projeto museológico e da exposição de longa duração Tempo ao Tempo. Dessa forma, o Museu Hering começou a ganhar vida e existência. Em
2012, o Arquivo Histórico da Cia. Hering – objeto de atenção do Museu
Hering e base constitutiva de seu acervo – foi transferido para uma das
casas históricas da Hering, próxima à edificação em estilo enxaimel onde
está hoje o Museu, aproximando a exposição e a equipe do acervo. Dessa
forma, a equipe vislumbrou outras possibilidades de trabalho com as coleções, além de entender melhor o que é o trabalho de “enfrentamento” do
objeto museológico. Essa iniciativa, acreditamos, teve desdobramentos
significativos. Primeiramente, o acervo está melhor acomodado e, consequentemente, melhor conservado. Depois, está mais acessível à equipe. A
transferência e a nova embalagem do conjunto permitiu ver o que existe
19
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Fig. 1 – Residência
da família Hering,
até início século
XX. Atual espaço
de armazenamento do acervo do
Museu Hering /
Arquivo Histórico
da Cia. Hering.
Fonte: Banco de
imagens Museu
Hering.
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(diferente de ler o inventário) e, a partir daí, temos as boas consequências:
as interpretações. Os profissionais do Museu Hering, em contato com o
acervo armazenado em reserva técnica, passam a ter outra dimensão das
potencialidades da instituição e mesmo da exposição Tempo ao Tempo.
Cabe esclarecer que essa exposição de longa duração é a primeira realizada pelo Museu com seu acervo. Dessa forma, trata-se de uma síntese dos
recortes conceituais possíveis, a serem explorados futuramente.
Portanto, entender o que é um acervo, como deve ser documentado
e armazenado, abriu os horizontes da equipe e, com isso, seus membros
começaram a criar. Aliás, não podemos deixar de registrar que um museu
é um lugar criativo, sempre. Um acervo não é algo fechado em si, é aberto
a interpretações múltiplas e plurais, seja pela equipe, seja pelo público visitante. A ideia de lugar estático, chato e de coisas velhas não condiz com
a realidade, isto é, um museu é um lugar dinâmico, cheio de entusiasmo,
motivações e renovação, pois olhamos para o passado com um olhar contemporâneo.
Para esta publicação, colocamos a equipe em desafio. Toda a equipe
foi convidada a preparar um artigo para compor este livro. Sabemos das
dificuldades que envolvem a produção de uma publicação, assim como
entendemos as dificuldades de um autor jovem que se aventura na museologia. Dessa forma, o desafio foi de todos, e o assumimos com a certeza
de que teríamos muitos aspectos a serem desenvolvidos e pontos a acertar.

Museu Hering é uma série anual e este livro consiste no número 2. O primeiro da série foi lançado em 2011 – Tempo ao Tempo: Nasce um Museu – e
agora organizamos o Museu Hering – Conquistas e Possibilidades Criativas. No primeiro da série, fizemos um registro da implantação do Museu,
e no segundo, apresentamos a equipe de profissionais e as visões que cada
um tem sobre o patrimônio cultural musealizado com o qual trabalham
cotidianamente.
Esta publicação tem um papel importante para o registro dos dois
anos de plenas atividades do Museu Hering, além de oferecer espaço para
os profissionais envolvidos e colaboradores, agentes ativos do processo
de criação e implantação. Aproveitando a oportunidade e explorando a
potencialidade do acervo do Museu Hering, o livro dá espaço a interpretações sobre o patrimônio industrial da Hering, assim como está aberto
a novas propostas de musealização que provoquem novas ações educativas e expositivas. O objetivo geral da obra é registrar ações, explorar o
potencial do Museu e gerar espaço de criatividade aos agentes envolvidos.
O objetivo específico é produzir e divulgar conhecimento museológico
para os pares, ou seja, disseminar a experiência do Museu Hering a outros
museus e equipes, visando à troca de experiências e a consolidação de um
trabalho.
Este livro está organizado em partes conceituais, que usamos para
dar sequência a ele: Museu, Administração e Produção; Museu e Comunicação; Museu e Coleção; Museu e Metodologia; Banco de Criatividade.
Amélia Malheiros faz uma apresentação positiva da obra e do Museu
e, como coordenadora do Museu Hering, acompanha toda a programação e visitação da instituição, alimentando-se nas falas e nos depoimentos dos visitantes. Para tanto, toma para si uma bela manifestação de um
deles, que assinou como Carlos: “Um museu é um presente para o futuro”.
Amélia, sensibilizada com a repercussão do Museu, entendeu que esta frase definia bem o papel de um museu, e nós concordamos.
Em Museu, Administração e Produção, temos dois artigos e três autores. Valquiria Venturi Starke, com o texto “A Fundação que nos sustenta –
A Fundação Hermann Hering e seu papel social, cultural e preservacionista”, informa-nos sobre a trajetória da Fundação que administra o Museu.
Paulo de Tarso Nunes e Sérgio Gregório Sartori, juntos assinam “O Museu
Hering: um caso de sucesso da Política Nacional de Museus”, texto que
reflete sobre as mudanças que vêm acontecendo no setor de museus, sobretudo no aspecto político, sobre a importância do mecenato, e a participação de empresas produtoras para projetos museais eficientes e eficazes.
No conjunto Museu e Comunicação, temos três enfoques: primeiramente, Mariana Girardi Barbosa Silva, coordenadora de educação do Museu, relata-nos sobre a implantação dessa área com o texto “Comunicando
uma exposição: as ações educativas do Museu Hering”; Fernanda Luiza
Koffke, estagiária, faz em “Cultura sem obstáculos” uma análise da expo21
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sição Tempo ao Tempo no aspecto da acessibilidade, colaborando com ricas
sugestões viáveis; Gabriel Henrique Michel da Silva, com o artigo “Museu,
cultura e identidade como possibilidades turísticas em Blumenau”, apresenta-nos dados sobre a relação entre o turismo e o museu e analisa o potencial turístico dos museus de Blumenau.
Allison Bruno Andrade, Daniel Philipi Knop, Franciele Machado
e Mariana Luiza de Oliveira Deschamps contribuem com a parte Museu
e Coleção. A excelente contribuição de Allison é o artigo “O patrimônio
arquitetônico industrial da Cia. Hering”, no qual explora essa faceta do
acervo do Museu Hering e propõe uma narrativa para o público que envolve o patrimônio arquitetônico da empresa. Daniel, por sua vez, tem olhar
atento e viu nas fotografias do início do século XX uma possibilidade de
ensino da moda. Em “A mudança da silhueta da mulher – Blumenau acompanhando os movimentos de moda da Europa” nos ensina sobre hábitos
e costumes, e mostra a inserção social da mulher na relação com o que
veste e como a moda é criativamente apropriada por todos. Franciele explora o acervo do Museu, no seu artigo “Um estudo em cartões-postais de
Johanna Hering: Representações de cidades alemãs na década de 1920”.
Com seu texto aprendemos a olhar e a problematizar as imagens como
construções intencionais. Mariana Luiza situa a Cia. Hering no contexto
regional e brasileiro no final do século XIX e início do século XX em “A
presença da Gebrüder Hering no cenário nacional”.
Museu e Metodologia é a quarta parte conceitual deste livro. Tássia
Bachmann Pabst, com o artigo “Museu Hering e História Oral: compreensão e novas formas de saberes” traz a luz do processo à importância desse
recurso, seja para a pesquisa, ou para dar vida à exposição. Hanelore Sandner Campregher levanta outro aspecto essencial para o Museu Hering e
para outros museus que lidam com outras línguas. Com “A tradução como
fonte de pesquisa histórica. Arquivo Histórico da Cia. Hering: articulações,
alcance e possibilidades” Hanelore colabora com a curadoria de coleções
com um aspecto específico.
Banco de Criatividade é a parte desta obra que enaltece toda a equipe pela capacidade de criação, deixando claro que o profissional de museu
é um técnico que cria o tempo todo, pois interpreta e ressignifica. Esse
profissional também deve ser valorizado porque está, permanentemente, construindo saberes relacionados à comunicação e à educação, e este
não é um movimento simples. Nesse referido espaço temos três proposta
separadas dos artigos de seus autores, que apresentamos para reflexão.
Este livro encerra apresentando a entrevista com Sido Stribel, realizada
por Mariana Luiza de Oliveira Deschamps e Tássia Bachmann Pabst. O
senhor Sido é um funcionário aposentado da Cia. Hering e, hoje, é funcionário do Museu Hering. Todos nós reconhecemos que a fala do senhor
Sido é carregada da emoção de quem está rememorando, e isso nos faz
lembrar de duas coisas essenciais para os museus: primeiro, museu é um
22

lugar do enfrentamento dos objetos ou “(...) enfrentamento do universo
das coisas materiais” (MENESES, 2000, p. 98); e segundo, não devemos ignorar a “desmaterialização do universo físico” (idem, p. 101), pois corre-se
o risco de esvaziar o sentido dos museus. O senhor Sido, ao demonstrar o
funcionamento de um tear circular do início do século XX, mostra-nos
que o enfrentamento do objeto pode ser algo prazeroso e insubstituível.
Depois, Sido nos lembra de que museu é lugar de memórias, no plural, e
que entender o mecanismo de construção de memórias é um dos objetos
da educação em museus (MENESES, 2000). Ulpiano B. de Meneses explana
com lucidez que memória não é “resgate”.
Trata-se de um processo, historicamente mutável, de um trabalho, e não de uma coisa objetivada ou de um pacote fechado de
recordações. Além disso, mais que um mecanismo de registro
e retenção, depósito de informações, conhecimento e experiências, a memória é um mecanismo de esquecimento programado. E se a memória se constrói filtrando e selecionando, ela
pode também ser induzida, provocada. Finalmente, a noção
de que a memória aparece como enraizada no passado, que
lhe fornece seiva vital e ao qual ela serve (restando-lhe, quanto ao presente, transmitir os bens que já tiver acumulado) é
também falsa: a elaboração da memória se dá no presente e
para responder a solicitação do presente. (2000, p. 93, destaque do autor)
Assim, convidamos você, leitor, para desfrutar deste livro da forma como
queira, certos de que a partir dele um diálogo se abrirá.
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A Fundação que nos sustenta
– A Fundação Hermann
Hering e seu papel social,
cultural e preservacionista
Valquiria Venturi Starke

Analista de comunicação da empresa Cia. Hering. Graduada em Secretariado
Executivo Bilíngue. Atua no Setor de Comunicação Institucional na área de
Arquivo Histórico, desde 1999.
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A Instituição Hermann Hering foi constituída em 1935, em Blumenau,
Santa Catarina em homenagem ao centenário de nascimento de um dos
fundadores da empresa Cia. Hering, Sr. Hermann Hering. Descendente de
família tradicional de mestres de tecelagem e malharia, um artesão germânico nascido em Hartha, Alemanha, em 1835.
Em 1878 a Europa passara por um período de guerras e crises econômicas, foi então que Hermann ouviu falar sobre a colônia de Blumenau.
Animado pelo que tinha escutado veio ao Brasil em busca de uma vida
nova, deixando sua esposa Minna com sete filhos. Minna foi o alicerce da
família, era ela que tomava conta dos afazeres da casa e dos filhos com
muito auxílio de seu cunhado Bruno Hering, o tio sempre prestativo, preocupado e querido das crianças.
Hermann teve audácia e principalmente vontade de fazer a diferença com seu trabalho. Com a venda de charutos realizadas em um pequeno
botequim comprou um tear circular e um caixote de fios, levando um ano
para aprender sobre o mecanismo do equipamento. Comprou um terreno
e uma casa na Rua Wurststrasse, atualmente chamada de Rua XV de Novembro, em Blumenau, dando os primeiros passos da empresa Gebrüder
Hering. Dois anos após a vinda de Hermann em 1880, a família se completa novamente com a chegada da esposa, filhos e o irmão Bruno. Hermann
que viveu longe da família, deixou de lado a solidão e a saudade e passou
a se preocupar em buscar maneiras de contornar os problemas de adaptação da família. Acostumada à vida das cidades europeias, de repente a família estava vivendo em plena mata virgem em um país quase desconhecido, onde os hábitos alimentares, a habitação, estilos de vida, método de
trabalho, atividades recreativas, tudo era diferente. Mas aos poucos cada
um se adaptou à nova vida.
A empresa, logo no primeiro ano, passou por uma grande enchente
que ocasionou grandes estragos na casa onde a família vivia, bem como,
na máquina que usava para tecer a malha. Com um empréstimo que Dr.
27
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Blumenau1 fez, foi possível reiniciar os trabalhos de produção. Com a chegada de todos os membros da família, iniciaram a produção de camisetas. Praticamente todos da família trabalhavam na empresa. As mulheres
tiveram seu papel importante, pelas mãos das duas filhas de Hermann,
Johanna Hering com 15 anos, e Nanny de 12 anos que costuraram, em
apenas uma semana, doze dúzias de camisetas para uma exposição em
Porto Alegre. Nessa exposição, a Gebrüder Hering recebeu medalha de
prata pela qualidade das camisetas produzidas. Minna, a esposa, sempre
responsável pelos cuidados da casa e do bem estar da família. Em 1880
Minna escreve uma carta a seus familiares em Dresden, Alemanha, contando como era o seu dia.
[...] os três anos que aqui nos encontramos voaram, nós nem
sabemos como. Que para mim em especial o tempo fica curto,
dá-se o fato de que uma dona de casa é obrigada a fazer uma série de trabalhos a mais do que em nossa querida Saxônia. Aqui
eu sou, por exemplo, padeiro, cervejeiro, açougueiro, cozinheiro, etc. (Trecho da carta escrita por Minna Hering em 1883).
Outro papel importante assumido pelas mulheres da família Hering
eram as participações na comunidade em atender prontamente a todas
as solicitações de solidariedade humana. Houve grande participação na
Sociedade Evangélica de Senhoras que em 1907, no aniversário da cidade, fundaram a maternidade de Blumenau. Outro exemplo, em 1920, Johanna Hering (filha de Hermann e Minna Hering) doa um terreno a essa
maternidade permitindo assim que novas instalações fossem construídas,
ampliando o número de atendimento obstetrícios, em reconhecimento, a
sociedade denominou o prédio de Johannastif (Fundação Johanna).
No campo cultural a família sempre esteve presente, Gertrud Gross-Hering despontou como escritora, há várias publicações, porém na sua
grande maioria ainda na língua alemã. Entre eles, romances e relatos
sobre a família. A filha Nanny, por um período assumiu a presidência da
Sociedade Teatral Frohsinn hoje chamado de Teatro Carlos Gomes. Bruno,
era o braço direito do irmão Hermann. Enquanto Hermann se dedicava à
empresa, Bruno era responsável pelas vendas, ia a cavalo de casa em casa
oferecendo as peças de roupas produzidas na empresa, também auxiliava
na educação dos sobrinhos e estudava as possibilidades que a região oferecia aos imigrantes. Em 1893, em função do crescimento e necessidade

1
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Hermann Bruno Otto Blumenau (1819-1899) alemão imigrado para o Brasil, que em
1850 iniciou seu projeto de colonização particular nas terras do sul do Brasil. E em decorrência disto nomeou a colônia com seu próprio sobrenome, e atualmente a mesma é
reconhecida como cidade de Blumenau. Em 1860 realizou a venda de sua colônia particular para o Império brasileiro, mas a figura de Dr. Blumenau recebeu o cargo de diretor
da colônia e atuou até a década de 1880 quando Blumenau torna-se município.

de força motriz hidráulica, necessária para a produção, a Gebrüder Hering (atual Cia. Hering) foi transferida da atual Rua XV de Novembro para
o Bairro Bom Retiro – Blumenau, e antes mesmo dessa mudança Bruno
acompanhava de perto a nova propriedade para ver se tudo estava em ordem, parte do terreno era banhada por um ribeirão. A melhor madeira do
mato os antigos donos já tinham tirado e vendido e os morros estavam
cheios de capim e capoeira. Assim, “[...] em pouco tempo o ribeirão foi canalizado, nesta água foram criados marrecos e a terra arrumada. Tio Bruno trabalhava na picareta com seus trabalhadores como se fosse um deles.
Já então ele iniciou com o reflorestamento.” (GROSS-HERING, 1955, n. p.)
Nos primeiros anos após as instalações da empresa no Bairro Bom
Retiro houve a necessidade de contratar operários, pois a mão de obra da
família já não conseguia mais atender toda a demanda. Bruno, preocupado com o progresso intelectual dos operários, resolveu criar uma biblioteca para que eles pudessem ampliar seus conhecimentos, mas houve
poucos interessados. Bruno não se conformou em ver os livros ali parados,
passou a distribuir doces e balas aos operários, enquanto faziam suas refeições, e ainda lia em voz alta. Sua preocupação era permanente com problemas sociais, econômicos e políticos, acreditava que as pessoas seriam
mais felizes se tudo fosse bem estruturado.
Na empresa havia sempre uma ampliação ou construção nova que
Bruno acompanhava de perto, plantando árvores sempre em maior número do que as derrubadas, impedindo qualquer tipo de agressão à natureza, e isso valeu a ele o Título de pioneiro do Reflorestamento no Brasil em
1906. Participou como membro das primeiras diretorias da Associação
Comercial, promoveu a instalação da rede telefônica e, preocupado com o
problema de crédito, já que em Blumenau não havia qualquer estabelecimento bancário, em 1907 juntamente com um grupo de realizadores foi
criado o Sindicato Agrícola com a finalidade de se ter uma caixa econômica e de empréstimos àqueles ligados à agricultura. Também auxiliou
na criação de uma cooperativa, cujo objetivo era centralizar os produtos
produzidos na agropecuária para serem vendidos, porém esta última não
durou muito tempo. Bruno faleceu em 24 de junho de 1918. Apesar de solteiro, foi quase um “pai” que além de orientar uma grande família, gerou
o embrião das comunicações, do sistema bancário, da arte e, ainda, Bruno
foi um amante da natureza.
Por outro lado Hermann, sempre preocupado com o futuro da família e da empresa, além de transmitir todo seu conhecimento técnico,
enviava seus filhos ao exterior para buscar conhecimentos sempre acompanhando a evolução industrial. Assim os processos de produção da empresa iam se transformando do artesanal para o industrial. Hermann
estava sempre à frente dos negócios, e apesar de ser um empresário bem
sucedido jamais se desligou da comunidade, participando como amador
das peças da Sociedade Teatral Frohsinn, embrião do Teatro Carlos Gomes,
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Fig. 1 – Recibo
em nome de Max
Hering, filho de
Hermann Hering,
referente ao pagamento de uma
campanha cultural
Anti-Tuberculosa.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Fig. 2 – Cooperativa de Consumo
década 1950.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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e sempre encontrava tempo para a literatura, o canto, e os movimentos
culturais da comunidade.
Os membros da família desde pequenos já eram incentivados e participavam de atividades culturais promovidas pela família Hering. Conforme relato de uma das filhas de Hermann Hering,
[...] nós crianças também queríamos fazer teatro. Em princípio só podíamos aos domingos, durante a semana não era
permitido, nos reuníamos ao entardecer na casa das máquinas e fazíamos teatro de sombras atrás de um lençol velho
com velas. O público era as crianças da vizinhança (GROSS-HERING, 1955).
Esse era um dos momentos de lazer que reuniam as crianças da família
motivadas pelo pai que era amante da literatura, do teatro e do canto. Hermann Hering faleceu aos 80 anos, em 28 de setembro de 1915, deixou na
família o exemplo de pai, empreendedor e uma admirável empresa.
Ao passar dos anos podemos perceber uma evolução significativa
nas ações sociais e culturais promovidas pela empresa em beneficio dos
colaboradores e que permanecem até os dias atuais. Uma dessas ações diz
respeito a uma Campanha cultural Anti-Tuberculosa, promovida pela Cia.
Hering. Na imagem ao lado notamos a participação de Max Hering, filho
de Hermann nessa ação.
Em 1944, acontece a fundação de uma “Cooperativa de Consumo
dos Operários da Indústria Têxtil Companhia Hering”. A primeira sede da
Cooperativa de consumo foi inaugurada no dia 16 de março, por um grupo de 101 operários da Indústria Têxtil Companhia Hering, seu objetivo
era distribuir aos cooperados gêneros alimentícios de primeira necessidade a preços de custo. Em 1990, a Cooperativa de Consumo passou por
uma reformulação tornando-se aberta à comunidade, houve então a desvinculação da Cia. Hering. Em 2012, essa cooperativa denominada hoje de
COOPER atingiu a marca de 100 mil cooperados e é considerada a maior
cooperativa de consumo da região sul do país, a segunda maior cooperativa de consumo em nível nacional e está entre as cinco maiores redes de
supermercado do Estado de Santa Catarina.
Em 26 de novembro 1951, houve a constituição de outra cooperativa
denominada “Cooperativa de Crédito Organizações Hering”, constituída
por 21 colaboradores da Indústria Têxtil Companhia Hering. Ingo Hering,
neto de Hermann Hering, foi o idealizador da Cooperativa de Crédito, sócio de número 01 e o primeiro presidente da cooperativa. “O objetivo dessa
cooperativa de crédito era proporcionar-lhes um financiamento fácil e barato, para a aquisição de casa própria, móveis, máquinas de costura, bicicletas, e outras utilidades semelhante, permitindo, mercê” (CIA. HERING,
1955, p. 53). Na década de 1990, passa a atender funcionários aposentados
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Fig. 3 – Prédio da
Instituição onde
abrigava a creche
1940. Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Fig. 4 – Creche
para filhos de funcionários década
1950. Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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e terceirizados da Cia. Hering. Posteriormente essa abertura se estende
para a comunidade. E em 2001 altera a razão social de CrediHering para
VIACREDI – Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí. Em 2012, a VIACREDI
atinge a marca dos 200 mil cooperados, consolidando sua liderança como
a maior cooperativa de crédito do Brasil em número de associados e a terceira maior em volume de ativos.
Em 1935, primeiro centenário do nascimento de Hermann Hering,
foi realizada pela empresa a doação de um patrimônio inicial de 200 mil
cruzeiros em ações da Empresa Força e Luz de Santa Catarina, cujos dividendos seriam empregados no sustento de operários doentes e na pensão
de inválidos. Com isso, a Instituição Hermann Hering deu seus primeiros
passos. Através dessa Instituição foram oferecidos diversos benefícios aos
colaboradores da empresa como, ambulatório, creche, seguro de vida, refeitório e cozinha dietética.
Buscando adequar-se às necessidades legais e ampliando seu foco
de atuação a Fundação Hermann Hering teve algumas alterações estatutárias no decorrer dos anos2, como segue:

1943

Em virtude da Reforma Estatutária da Ind. Têxtil Cia. Hering, aprovada em Assembléia Geral extraordinária realizada em nove de
outubro em consequência do seguro de vida em grupo feito com a
“Sul América” em favor dos beneficiados pela Fundação, foi referido
regulamento em parte, novamente modificado.

1944

Com a ampliação de uns e criação de outros benefícios como ambulatório, auxílio doença, abono de família e auxílio casa própria,
novamente o regulamento foi alterado.

1946

é criada uma Comissão Operária como órgão de ligação entre a Diretoria da Instituição e seus beneficiados. Inaugurado oficialmente
o Ambulatório e Creche no dia cinco de outubro de 1946, instalado
no moderno e confortável prédio construído para este fim e doado a
Instituição pela Indústria Têxtil Companhia Hering. (relatório exercício Indústria Têxtil Cia. Hering 1946/1947)

1947

Mudança do nome de Instituição para “Fundação”, sem qualquer diminuição dos benefícios que vem sendo concedidos, exceção feita
a “auxílio-doença” que por decorrer de exigência legal, passou a ser
concedida diretamente pela Ind. Têxtil Cia. Hering.

2

As informações referenciadas são de documentos como Estatuto e Regimento Interno,
Relatórios Administrativos, da Fundação Hermann Hering.
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1952

1954

Foi modificado, visando principalmente, reajustar as taxas do auxilio-aposentadoria.
* Alteração no intuito de melhorar os serviços médicos-hospitalares.
* Novo ajustamento do auxilio – aposentadoria.
* Suprimir o abono família e Auxilio a casa própria.

Obs.

Abono família por ter passado diretamente para Ind. Têxtil Cia. Hering, incluso nas folhas de pagamento, para efeito de contribuição
do I.A.P.I. Auxílio casa própria – após a criação da Cooperativa de
Crédito os interessados obtiam empréstimos a juros de apenas 12%
ao ano, podendo reduzir pela bonificação de retorno.

1956

Entram em vigor os novos e sensíveis aumentos do auxílio-aposentadoria.

1956

Promovida a legalização da nossa Fundação, com a elaboração e publicação do Estatuto.

1957

A Indústria Têxtil Cia. Hering fez uma doação para a Fundação de
grande parte dos seus bens da sua Vila Operária, que passou a usufruir uma parcela considerável de renda proveniente do aluguel das
45 casas.
Neste ano o número de colaboradores da Indústria Têxtil Companhia Hering era de 1.447, sendo que 1.326 eram beneficiados. (Relatório das Respectivas Entidades – Relatório Exercício 1956/1957: p. 7)

1966

Atualizado o Estatuto e o Regimento interno visando a atualização
colocando a Fundação em condições de poder sempre e cada vez melhor corresponder aos fins para que foi instituída. Beneficiar indistintamente, livre de qualquer ônus, a todos os servidores, operários
e empregados da Indústria Têxtil Cia. Hering. Neste ano a Fundação
Hermann Hering torna-se de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº
3.898 de 26 de setembro de 1966.

2009

No campo da Educação, com objetivo de incentivar colaboradores a
prosseguir com seus estudos, ampliando assim suas possibilidades
de carreira através do conhecimento, a Fundação concedeu reembolso Auxílio Instrução de 40% sobre os valores pagos por colaboradores em cursos de formação, graduação e pós-graduação.

a
2012

2008

No campo das ações solidárias, Blumenau e cidades vizinhas, passaram por momentos de dificuldades durante as enchentes ocasiona-

Fig. 5 – Serviços
de ambulatório.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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das por meses seguidos de chuvas. A Fundação atuou com o objetivo
de atender os colaboradores da Cia. Hering que foram atingidos, foram 74 os beneficiados com a compra de mobiliários, materiais de
construção, medicamentos e cestas básicas. O valor disponibilizado
para essa ação foi proveniente de doações realizadas à Fundação
em uma conta específica a essa finalidade, na qual Diretores, colaboradores, fornecedores e demais parceiros fizeram suas contribuições espontâneas. Novamente em 2011, houve uma nova enchente
ocasionando estragos e deixando alguns colaboradores desolados,
foram 19 colaboradores atendidos com a compra de mobiliários,
usando recursos diretos da Fundação.
Atividades Culturais – Fundação Hermann Hering
Desde 2008, a Fundação Hermann Hering vem realizando um conjunto de
ações apoiada por diversas parcerias e incentivo do Governo Federal para
criação e abertura pública do Museu Hering, materializando a iniciativa
de Ingo Hering, quando no ano de 1980 escreve uma carta mencionando o desejo em organizar documentos e objetos da família fundadora da
empresa Cia. Hering, bem como da própria empresa para uma exposição
comemorativa aos 100 anos da empresa.
A carta de Ingo Hering foi a motivação para o início dos estudos de
viabilidade e implantação do Museu. Em 2009, através de um Termo de
Cooperação com a produtora cultural Super Nova Comunicações e Marketing, com a Museóloga Dr. Marilia Xavier Cury, e principalmente toda
dedicação da Diretoria da Cia. Hering e da Gerente de Comunicação Institucional Amélia Malheiros e diversos outros departamentos da empresa
que dedicaram com seu conhecimento, seja ele técnico ou administrativo,
auxiliaram no processo para a criação e abertura pública do Museu. Entre
os Projetos desenvolvidos estão Museológico Institucional, Projeto Expográfico, restauro e adaptação da casa enxaimel para abrigar a exposição,
instalação, montagem e inauguração da primeira exposição de longa duração Tempo ao Tempo. Além da contratação de equipe de 10 profissionais
(pronac 105078) para o desenvolvimento das ações educativas e o atendimento dos mais diversos públicos.
Chega um momento de qualquer organização em que ela se depara com o dilema entre ficar onde está, ou expandir a atuação para além
dos limites traçados no início de sua jornada. Com a Fundação Hermann
Hering não foi diferente. Em 2011, o estatuto da Fundação foi reestruturado, permitindo assim a identificar e atuar em processos de melhorias,
oportunizando e participando no desenvolvimento de novas ações, tendo
como finalidade:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Promoção de ações em prol da cultura e esporte;
Promoção de ações de defesa e conservação do patrimônio histórico
e artístico;
Promoção de ações para capacitação e educação;
Promoção de ações em prol do voluntariado;
Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável;
Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e alternativas,
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e
científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.

É importante ressaltar que todas as ações desenvolvidas ligadas a Fundação Hermann Hering foram realizadas por colaboradores voluntários.
Sempre respeitando as legislações trabalhistas e antes da existência de
algumas delas, respeito ao colaborador e a sociedade.
“Meu pai tinha por lema: Vamos dar tempo ao tempo. Em sua vida
passou bons e maus bocados, mas jamais se deixou dominar pelos revides.
Sempre foi um otimista, que nunca perdeu o ânimo e seu esforço para progredir” (HERING, 1980. p. 130).
E assim segue a evolução da Fundação, a passos curtos, mas acreditando que está no caminho certo, apoiada em valores humanos e sociais
e, mais recentemente, em valores relacionados ao meio ambiente a ao patrimônio cultural.

Referências
BROSS, Hans; SOCORRO, Francisco (Coord.). A Hering de Blumenau: Um século.
1880-1980. Blumenau, 1980.
CIA. HERING. Os 75 Anos da Indústria Têxtil Cia. Hering. Revista Paulista de
Indústria. São Paulo. n. 34, p. 7-57, 1955.
FIGUEIRA, Archibaldo. Biografia dos dois pioneiros – Hermann e Bruno Hering.
s. l.; s. e.; 1980.
FUNDAÇÃO HERMANN HERING. Estatuto, Regulamento Interno, 1957.
GROSS-HERING, Gertrud. Nach 75 Jahren. Tradução da Pastora Marion Freitag da
Igreja Luterana do Bairro Badenfurt, março de 2010.
HERING, Paul. Memórias Aventuras Anotações – 1861 – 1942. Blumenau:
Fundação Casa Dr. Blumenau, 1980.
FONTES DOCUMENTAIS
Minna Hering, carta de 1883.
Relatório exercício Indústria Têxtil Cia. Hering 1946/1947.
Relatório das Respectivas Entidades – Relatório Exercício 1956/1957.
37

O Museu Hering: um caso
de sucesso da Política
Nacional de Museus
Paulo de Tarso Nunes e Sérgio Gregório Sartori

Paulo de Tarso Nunes é mestre em Sociologia Política e especialista em
Educação e Movimentos Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC. É Docente da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC. Atua na
UNIPLAC-Lages desde 1990.
Sérgio Gregório Sartori é gerente de Projetos Culturais da empresa Super
Nova Comunicações e Marketing Ltda. Acadêmico do curso de Administração
da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC; cursa Especialização em
Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atua na área de
Produção Cultural desde 2004.

38

O objetivo deste trabalho é dar visibilidade à trajetória do projeto cultural
do Museu Hering, desde os primórdios, nas intenções e ações do pioneiro
Ingo Hering até os dias atuais, quando o sonho inicial finalmente pôde se
expressar em boa parte de suas possibilidades.
Para nós, relatar o passado e até mesmo o presente só tem sentido
se for para apontar possíveis desdobramentos decorrentes dos caminhos
trilhados até o momento. Por isso e para isso é que se cuida de apresentar
algumas das dificuldades específicas do projeto cultural Hering, seus desafios atuais e vindouros, sempre com a preocupação de contextualizar a
situação particular ou o caso típico dentro do quadro geral dos incidentes
do trabalho cultural no Brasil. Por essa razão é que o texto segue uma determinada ordem de exposição, em que aparecem inicialmente os aspectos contextuais, seguidos e concluídos com o estudo de caso.
Em tal lógica expositiva, a abordagem se faz em três aspectos cruciais:
1.

Uma breve reflexão sobre a natureza e o caráter das Políticas Públicas em geral, na questão da grande política e de como ela traz consigo a natureza e o caráter de ser pública, na qual se tangem as formas
com que o Poder Público mediatiza a relação com a sociedade, através da conceituação e do planejamento de políticas públicas. Trata-se também da Cultura em geral, sua produção e sua relação com o
Estado e com a sociedade civil.

2.

Uma abordagem histórico-evolutiva das Políticas Públicas de Cultura no Brasil, em que se procura recuperar as formas de institucionalização da Cultura e da produção cultural no país, desde a exclusiva
tutela do Estado, dos anos 30 aos anos 70, até a transição para a iniciativa privada, através das Leis de Incentivo, a partir dos anos 80.
Muito a propósito, é prioridade dar ênfase à emergência de agentes
da sociedade civil em companhia ao Estado, as vantagens e proble39
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mas que advêm dessa nova relação, de quem são os ônus e os bônus
na tarefa de dar sentido à Cultura e destino aos bens culturais, mediante diversas formas de intervenção, desde o mecenato até a Lei
Rouanet e os mais recentes apontamentos para a sua atualização e
reforma.
3.

O trabalho encerra com uma descrição-balanço de um caso específico de conjunção do poder público – iniciativa privada em benefício
da Cultura, o do Museu Hering, com a finalidade de, ao expor, questionar e avaliar uma forma concreta de aplicação da política nacional de museus e da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), para
verificar de que forma as duas instâncias interagiram e interagem
num projeto notavelmente dotado em capacidade de construir e
melhorar os níveis de qualidade de vida, bem-estar e cidadania da
população.

Breve reflexão sobre a natureza e o caráter das Políticas Públicas
“Toda e qualquer política pública somente se consolida quando apropriada pela sociedade.”
Sistema Nacional de Museus1
A política remete à construção de boas relações e convivência entre pessoas e cidadãos, isto é, entre os habitantes da cidade, assim entendida, desde a antiguidade a comunidade, a pátria, o país. Política também leva de
pronto às possibilidades de ação do poder público para a gestão de aspectos fundamentais da vida do cidadão, visando melhorar-lhe a qualidade e
aumentar o bem-estar.
Por ser assim entendida a política, nada mais inerente do que as
ideias por ela vinculadas se tornarem quase que imediatamente públicas,
isto é, imputarem-lhe os caracteres de universalidade, tanto no sentido da
acessibilidade, do compartilhamento, como também nas formas de sua
constituição, proposição. Infelizmente, nem sempre na prática a universalidade do acesso acontece. Ao contrário, sobram boas teorias e melhores
intenções. Fica sempre um largo déficit de ações.
A partir desses pequenos pressupostos, já se pode propor política
pública como
um conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, as instituições civis e os grupos comunitários organizados, a fim de
orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessida-

1
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Apresentação do Sistema Nacional de Museus, órgão responsável pela gestão da Política
Nacional de Museus, 2004.

des culturais da população e obter consenso para um tipo de
ordem ou transformação social (CANCLINI, 2005, p. 78).
É a partir de conceitos de políticas públicas que os diversos níveis e setores
da administração e do planejamento públicos, através de planejamento
e previsões orçamentárias, constroem seus programas e projetos para a
consecução de metas de alcance público. Planejamento numa perspectiva
democrática “é o exercício de combinar demanda social, determinação
política e conhecimento técnico da realidade, o que poderá levar a decisões capazes de reverter situações insustentáveis de privação e desigualdade” (SIMÕES PIRES, 2001, p. 173). Já a orçamentação é estimativa de
receitas e despesas projetadas para um determinado período em busca
de sustentação do plano efetuado. E a execução é a materialização de objetivos e metas definidos num plano.
Atenhamo-nos, por exemplo, à Cultura como componente e parte
preponderante na construção de níveis adequados de qualidade de vida,
bem-estar e cidadania. Ela é de responsabilidade pública, isto é, de iniciativa dos poderes públicos, tanto na parte conceitual, em forma de leis e
normatizações, e na operacional, que envolve particularmente questões
da identificação e do aporte de recursos.
Contudo, ser público não significa somente ser do governo, por isso,
defendemos o entendimento de uma esfera pública multidimensional de
decisões, que inclui entre seus componentes básicos um elemento indispensável para a democracia e cidadania, que é a participação e a capacidade da sociedade civil, como integrante do Estado e do governo, de propor-se e se impor enquanto agente da ação política em todos os níveis. Não
apenas com a capacidade de fazer-se representar pelos seus escolhidos
para cargos e funções públicas, mas, antes de tudo, de participar permanentemente, em pessoa ou pelas suas inúmeras formas e agentes constitutivos, na discussão do bem cultural público.
A propósito, embora mereça maior atenção, aqui apenas para tangenciar, devido aos limites desse trabalho, é importante expor que num
país como o Brasil, de tradição republicana muito centrada na ação dos
poderes públicos, principalmente nos poderes públicos executivos, é de
suma importância qualquer iniciativa que vise, em todos os níveis de ação
e consideração, a agigantar a presença da sociedade civil na construção e
gestão de políticas públicas, mesmo porque – é sabido e corrente – , que se
assim não acontecer, mantida a sociedade civil nanica e inerte, a tendência é os governos preencherem a maior parte dos espaços da esfera pública,
transformando, cada vez mais, a decisão e o interesse de poucos na expressão acabada do entendimento e do sentimento geral social e coletivo. E
isso, a história nos tem provado, não funciona e não conduz a bom termo.
Todo o cidadão tem o direito e deve ter a oportunidade de participar
com idéias na elaboração das políticas públicas destinadas a orientar o
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planejamento dos governos. As regras da consulta de base, da ampliação
da discussão, da elaboração de diretrizes, programas de governo e projetos específicos deveriam se tornar rotina, embora obviamente trabalhosa,
em grande parcela utópica e de longo prazo nas práticas de gestão pública
em nosso meio. Tratando-se de rotinas de políticas públicas, e ainda mais,
de Cultura, nunca será suficiente a utilização de todos os canais disponíveis, do associativismo, das ONGs às entidades corporativas e suas federações, todos os instrumentos, desde os tradicionais, como família, escola,
empresa, até as mídias mais modernas e atuais.
Por envolver conhecidas dificuldades, planejar políticas públicas
em Cultura é em geral problema e problema é algo que incomoda e pede
solução eficaz. Planejar política pública em Cultura exige, antes de qualquer coisa, auscultar as expressões mais puras e genuínas do interesse geral da sociedade, o que pressupõe seja feito em instâncias e pela via democrática e legítima, sob a presunção do entendimento técnico da realidade
pela instituição formuladora e à luz do consenso possível entre os atores
sociais envolvidos, a partir de um fluxo eficaz e honesto de informações.
Sem esses pré-requisitos, certamente um projeto cultural não chegará à
fase da orçamentação e, muito menos, à de execução. Imagine-se, então,
toda uma política pública para a Cultura.
Políticas Públicas de Cultura no Brasil:
Institucionalização, avanços e percalços
“Quem não deixa rastro, não existiu. (...) A invenção da história
foi uma entre as muitas compensações coletivas que a humanidade buscou para o quinhão de perda da memória pessoal
sofrida pelo indivíduo. (...) A história não nasce com a memória, mas com a transmissão dela. De que vale a memória sem
sua transmissão?"
Lucia Santaella2
Tratando-se da produção cultural, seu registro e transmissão, através de
políticas específicas, os elementos-base na Constituição brasileira relativos à ligação entre patrimônio cultural e cidadania são dois principais: a
preservação da identidade e o direito à memória.
Segundo Teixeira Coelho, o “grande papel do patrimônio cultural
é o da manutenção, construção ou reconstrução da identidade (pessoal
e coletiva), de modo, sobretudo, a proporcionar, ao indivíduo e ao grupo:
a) um sentimento de segurança, uma raiz [...] b) o combate contra o estranhamento das condições de existência, ao proporcionar a vinculação do

2
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SANTAELLA, L. História oral da cultura: limites e possibilidades. (In: Produção de imagem e ideologia, 1996, p. 269-27).

indivíduo e do grupo a uma tradição [...]” (COELHO, 1997, p. 288).
Igualmente preponderante para a preservação do patrimônio cultural está a garantia constitucional da preservação da memória. “[...] A
história começa quando há alguma forma de registro do vivido” (SANTAELLA, 1996, p. 269). Ao usarmos a memória, identificamos o que nos une
enquanto povo, nação. Esses valores estão garantidos na Constituição brasileira de 1988. Por isso, para analisar com propriedade um caso específico de como surgiu, desenvolveu-se e se tornou um êxito uma experiência
pontual de aplicação de política pública via iniciativa privada, o Museu
Hering, que na verdade é o fulcro das elaborações deste texto, é elucidador. Percorrermos, de forma sintética e didática, os caminhos trilhados
pela Cultura no Brasil, desde o fim do mecenato, ou seja, do tratamento
da Cultura enquanto privilégio, ornamento, valores individuais, até a sua
consolidação como preocupação e bem público.
No Brasil, foi a Constituição de 1934 que primeiro se preocupou em
prescrever normas de preservação do patrimônio cultural. Muito genericamente referia-se a este como ‘belezas naturais’. Já a Constituição do Estado Novo de l937 foi mais objetiva, ao tratá-las como ‘paisagens e locais
particularmente dotados pela natureza’.
De qualquer forma, foi o primeiro Governo Vargas quem se preocupou em inaugurar uma política cultural, assim considerando o conjunto ordenado de preceitos e objetivos que orientam linhas jurídicas mais
imediatas no campo da cultura. Vargas tratou pela primeira vez no Brasil
de estruturar formalmente a área da cultura. Outros pontos de inflexão
sobre políticas culturais para a cultura localizam-se nos governos Médici
e Geisel, também em regime ditatorial, após 1964, que em certa forma renovaram a ação política no campo cultural. Após a ditadura, já no período
Collor, o movimento se deu ao contrário, pela destruição das conquistas
levadas a efeito pelos governos anteriores.
Até Vargas não existiam políticas culturais governamentais. Foi ele
que construiu as primeiras instituições de governo em várias áreas em
que o Estado não comparecia, a cultura e a preservação do patrimônio,
duas delas. Entre suas mais sugestivas realizações estão a fundação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), a criação do
Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), o Instituto Nacional do
Livro (INL), o Censo da Cultura Brasileira, publicado no Recenseamento
Geral do Brasil de 1940. Na época, a área cultural era da alçada do Ministério da Educação e Saúde (MES). Outro setor que foi reforçado no primeiro
Governo Vargas foi a radiodifusão com a regulamentação da publicidade,
formação de técnicos e a potência dos equipamentos.
No período entre 1945 (fim do Estado Novo) e 1964 (Golpe Militar),
os avanços na área cultural foram por conta da iniciativa privada. Embora
em 1953 tenha sido criado o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o período se movimenta mais em direção aos meios de comunicação de massa,
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particularmente rádio e televisão, todos da esfera privada. A produção artística do período, fora da alçada do governo, pautou-se pelo aparecimento de grupos com novas linguagens: Cinema Novo, Grupo Oficina (teatro)
e a Bossa Nova (música popular). Com o Golpe Militar de 64, desmantelou-se a grande maioria dos projetos culturais sob censura e repressão. No
entanto, Castelo Branco (1964-1967) patrocinou uma discussão sobre política nacional de cultura, sem êxito. Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Cinema para formular e executar a política governamental relativa
à produção, importação, distribuição e exibição de filmes ao desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira, ao seu fomento cultural e
à sua promoção exterior.
Durante o Governo Médici (1969-1973) foi elaborado o Plano de
Ação Cultural (PAC), tido na época como um programa de financiamento
de eventos culturais, embora o PAC pretendesse abranger patrimônio, atividades artísticas e culturais e capacitação de pessoal. Ainda foi criada a
Secretaria de Cultura, vinculada ao Ministério da Educação.
No governo Geisel (1974-1978) foram criados o Conselho Nacional
de Direito Autoral (CNDA), o Conselho Nacional de Cinema, a Campanha
de Defesa do Folclore Brasileiro, a Fundação Nacional de Arte (FUNARTE)
e foi feita a reformulação da EMBRAFILME, criada em 1969. Em janeiro
de 1976, foi lançado o Plano Nacional de Cultura (PNC) para organizar
um sistema que coordenasse a ação dos vários organismos do campo da
cultura, valorizando a produção cultural nacional. Em 1976, aconteceu o
Encontro Nacional de Cultura, em Salvador, reunindo órgãos de cultura
governamentais como TVE, FUNARTE, Arquivo Nacional, MOBRAL, Itamaraty, UNESCO com o objetivo de implementar uma política integrada
de cultura entre os vários níveis de governo. Em 1975, fora do âmbito do
governo, foi criado o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) que
tinha como metas o desenvolvimento econômico, a preservação cultural
e a criação de uma identidade para os produtos brasileiros. Entre os seus
trabalhos importantes estão o mapeamento da atividade artesanal, a história da tecnologia e da ciência no Brasil, levantamentos socioculturais e
de documentação. Em 1979, o IPHAN transformou-se em Secretaria do Patrimônio Histórico Nacional. Ainda em 1979, surgiu a Fundação Nacional
Pró-Memória, que incorporou o CNRC, além da discussão sobre a criação
do Ministério da Cultura.
No período entre 1979 e 1985, observa-se algum fortalecimento
da atuação do governo federal no campo da Cultura. Em 1981, é criada
a Secretaria da Cultura que englobava a Secretaria de Assuntos Culturais
(SEAC) e a área do patrimônio. Importante, no entanto, foi a articulação
de um Plano de Diretrizes para a Política Cultural do MEC. Em 1985, finalmente é criado o Ministério da Cultura, o que não acresceu o poder de
barganha da produção cultural no país, de vez que a maior parte das verbas se destinou desde logo para a Educação, relegando-se a cultura a se44

gundo plano que nem a estrutura ministerial pode valorizar. Esse um fato
rotineiro nas administrações públicas em todo o país, em que a cultura é
relegada às migalhas no planejamento e orçamentações, salvo raríssimas
exceções.
Em 1986, o destaque vai para a criação, no Governo Sarney – com a
Cultura sob a batuta de Celso Furtado – , da primeira Lei de Incentivo nº
7.505, que funcionava à base da renúncia fiscal. Isso significa que o governo passava pela primeira vez a renunciar sistematicamente a ativos seus
provenientes de impostos, desde que tal renúncia financiasse projetos culturais. No Governo Collor, a lei foi extinta em 1990. Ademais, as políticas
culturais do governo sofreram duro golpe (Lei 8.029) nesse período foram
extintas a FUNARTE, o Pró-Memória, a FUNDACEN, a FCB, o Pró-Leitura e
a EMBRAFILME. Sofreu reformulação o SPHAN. Pode-se dizer que houve
um desmonte geral em ações culturais de toda uma década. Além de tudo,
Collor extinguiu ainda o Ministério da Cultura, criando uma Secretaria
de Cultura, onde vai aparecer a figura de Sérgio Paulo Rouanet, que mais
tarde viria a se celebrizar pela famosa Lei Rouanet de Incentivo.
A década de 1990 pode ser considerada, no conjunto das políticas
culturais para país, como a das Leis de Incentivo. Não obstante todo o
desmonte acima apontado, o Governo Collor, em 1991, irá patrocinar a
criação de uma nova Lei de Incentivo à Cultura, a de nº 8.313, que instituiu
o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), conhecido como Lei
Rouanet, aperfeiçoada no Governo Fernando Henrique Cardoso com a publicação de regulamentações para dar-lhe mais agilidade.
Já sob a Lei Rouanet, foi diminuído o investimento público em Cultura e repassada para a iniciativa privada a responsabilidade da decisão
sobre a produção cultural no Brasil. As medidas reducionistas da atividade governamental na cultura são indicativas de que o fantasma do Estado
mínimo rondava a administração pública e, como não podia deixar de ser,
a Cultura pontearia as políticas de contenção de gastos e todo o arsenal
recessivo próprio do sistema neoliberal instalado naquele momento no
país. Os recursos para a viabilização da produção cultural, pela Lei Rouanet, são públicos, do imposto de renda devido pelas empresas ao governo
e essas têm autonomia para resolver onde serão investidos. Há um conjunto de áreas de produção cultural para as quais é possível apresentar
ao governo propostas de trabalho. Aprovada uma proposta, o Ministério
fornece ao proponente um certificado, de posse do qual este sai à procura
de patrocinador(es). A experiência mostra que, via de regra, os patrocínios vão para propostas com forte apelo comercial ou, por outra, para as
que permitem que as empresas usem os projetos como marketing cultural.
Os três últimos governos federais (2003-2012) produziram grande
ebulição em termos de políticas públicas para a Cultura no Brasil. Em
maio de 2003, é publicado o Caderno Política Nacional de Museus, Memória e Cidadania, com o objetivo de
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promover a valorização, a preservação e a fruição do patrimônio cultural brasileiro, considerado como um dos dispositivos
de inclusão social e cidadania, por meio do desenvolvimento
e da revitalização das instituições museológicas existentes e
pelo fomento à criação de novos processos de produção e institucionalização de memórias constitutivas da diversidade
social, étnica e cultural do país (BRASIL, 2003, p. 8).
Sete eixos programáticos ali são demarcados para as políticas e ações museais dali para diante: (1) Gestão e configuração do campo museológico.
(2) Democratização e acesso aos bens culturais. (3) Formação e capacitação de recursos humanos. (4) Informatização de museus. (5) Modernização de infraestruturas museológicas. (6) Financiamento e fomento para
museus e (7) Aquisição e gerenciamento de acervos museológicos.
Segundo Tolentino (2007, p. 79),
[...] a Política Nacional de Museus representou uma mudança
de postura do Ministério da Cultura, tendo em vista que abrange todos os museus brasileiros, independentemente da sua
vinculação institucional, ou se públicos ou privados. Em todo
o seu texto, está presente a articulação entre os entes da federação e da sociedade civil, bem como há a preocupação com a
consolidação de políticas públicas não só voltadas para os bens
culturais nacionais, mas também aos estaduais e municipais.
O Sistema Brasileiro de Museus (SBM) foi criado pelo Decreto n. 5.264, de
05/11/2004, com os objetivos de facilitar o diálogo entre museus e instituições afins, objetivando a gestão integrada e o desenvolvimento dos
museus, acervos e processos museológicos brasileiros; propiciar o fortalecimento e a criação de sistemas regionais de museus; a institucionalização de novos sistemas estaduais e municipais de museus e a articulação
de redes temáticas de museus e propor a criação e o aperfeiçoamento de
instrumentos legais para o melhor desempenho e desenvolvimento das
instituições museológicas no Brasil.
[...] A institucionalização de um sistema de museus veio a
atender a uma antiga demanda do setor museológico explicitada no documento base da Política Nacional de Museus –
PNM, pois uma das premissas dessa política é a constituição
de uma ampla e diversificada rede de parceiros que, somando esforços, contribuam para a valorização, a preservação e o
gerenciamento do patrimônio cultural brasileiro, de modo a
torná-lo cada vez mais representativo da diversidade étnica e
cultural do país. (TOLENTINO, 2007, p. 80)
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Em 2005, ainda no primeiro governo Lula, é realizada a I Conferência Nacional de Cultura (CNC) que pretendeu, junto com os governos municipais
e estaduais, construir um novo modelo de política pública de cultura. Pela
primeira vez na história do Brasil foi concretizada uma conferência nacional de cultura para consolidar a união entre a sociedade civil e Governo,
na formulação e execução de políticas públicas de cultura. A conferência
aconteceu em Brasília, de 13 a 16 de dezembro. Na pauta, o Plano Nacional
de Cultura e questões como gestão pública da cultura, direitos e cidadania, economia da cultura e patrimônio cultural. O principal objetivo da 1ª
CNC era contribuir na formulação de diretrizes para o Plano Nacional de
Cultura, promulgado na Constituição Brasileira em 10 de agosto de 2005.
O plano é o documento base para a operacionalização do Sistema Nacional de Cultura, porque ordena as responsabilidades e cooperações dos entes da federação com a sociedade civil.
O Plano Nacional de Cultura PNC é de 2006, previsto na Constituição Federal desde a aprovação da emenda 48, em 2005, tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas públicas de longo prazo
voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade que se expressa em práticas, serviços e bens artísticos e culturais
determinantes para o exercício da cidadania, a expressão simbólica e o
desenvolvimento socioeconômico do País.
Especificamente para o fomento do setor museológico, é criado, em
2009, o Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal ligada ao Ministério da Cultura, responsável pela Política Nacional de Museus e pela melhoria dos serviços do setor museal. Entre suas prioridades, está a universalização do acesso à memória do Brasil. Além de administrar 30 museus
federais, ele promove importantes ações de divulgação, qualificação e
fomento do setor museal, com o objetivo é disseminar o desenvolvimento
de temas estruturantes para a área e pactuar metas com Estados e municípios. O plano de ação conjunta, resultado dos encontros, orientará as políticas do IBRAM para os próximos anos.
Por fim, em dezembro de 2011 é proposta a estruturação, institucionalização e implementação do Sistema Nacional de Cultura – SNC, aprovado pelo Senado Federal em setembro de 2012, que engloba a Política
Nacional de Cultura do Governo Federal, e onde estão assentados os papéis do Estado na gestão pública da Cultura, a concepção trimensional da
Cultura no Brasil em simbólica, cidadã e econômica, os objetivos gerais e
específicos do SNC, a estruturação do SNC junto aos Sistemas Estaduais e
Municipais de Cultura, todos envolvidos pelo manto protetor da sociedade civil e a organização do sistema nas três esferas de governo da federação.
A título de conclusão do capítulo, é preciso ter claro que no Brasil
políticas públicas de cultura não têm muita tradição. Pelo contrário, têm
sido sempre passíveis de abandono e descontinuidade, pouca sistematicidade, ao sabor das visões dos governos que se sucedem. O resultado per47
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verso é, via de regra, o desperdício de recursos humanos e financeiros.
As leis de incentivo foram criadas para fazer ponte entre o setor
privado e a cultura, esta vista como de interesse estratégico para o desenvolvimento social. Pareceram ser o ponto de intersecção adequado entre
política pública de cultura e os interesses do capital, em prol da sociedade.
Na prática, isso não tem acontecido, por alguns fatores básicos:

das diversidades culturais rende mais do que a eliminação pura e simples
das fronteiras. Em tal contexto, obviamente que o diálogo no campo das
políticas culturais deve ocorrer nas mais diferentes direções, em diferentes tempos e espaços geográficos e no meio de muitíssimas formas de ser
e de fazer.
O caso do Museu Hering de Blumenau

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Os governos em geral não têm conseguido exercer sua função constitucional de planejadores, reguladores e fiscalizadores da sociedade, nem de implementadores de políticas culturais capazes de separar projetos meramente corporativos daqueles de real interesse
público;
O mercado tende a apoiar apenas projetos de alto interesse empresarial ou de self marketing cultural;
As regras de funcionamento do mercado não podem ser as mesmas
que regem o patrimônio cultural e as condições de fomento e difusão da arte e da cultura em uma sociedade;
Considerando o mercado cultural como autossuficiente, os governos se ausentam, com exceção da lei de incentivo, o que tem gerado
disfunções e danos colaterais, à vista da aprovação de projetos culturais desvinculados da função social;
O mercado reconhece a importância e a eficácia das leis de incentivo. Não reconhece, no entanto, o seu descompromisso com uma
cultura brasileira participativa, abrangente, multifacetada, plural,
que dê conta da diversidade cultural do Brasil.
Concentração de dinheiro público em poucas mãos. 85% de tudo o
que foi aplicado no Brasil a título de lei de incentivo à cultura foram
para a Região Sudeste; 60% da renúncia fiscal do governo foram para
10 grandes empresas.
Carência, que se espera venham a ser supridas pelas recentes medidas do governo federal acima arroladas, de uma política cultural
para o país, que as próprias leis de incentivo não podem suprir, embora sejam parte importante dela.
Utilização das leis de incentivo, infelizmente, no Brasil tem servido
para gerar distorções irreversíveis na relação com o mercado.

Do lado positivo, é justo testemunhar que as leis de incentivo à cultura
produziram crescimento cultural no Brasil desde os anos 90. Somado a
isso, é importante também ter em mente que no mundo atual ocorre um
processo de valorização crescente do papel da Cultura na sociedade. Em
tempos de globalização, processos culturais são considerados como fontes de renda e emprego, além de elementos de demarcação da diversidade
cultural e das identidades nacionais (CALABRE, L., 2005). Isto é um teorema aparentemente contraditório, mas não é. Ao que parece, a exploração
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A Cia. Hering se sentiria particularmente feliz se pudéssemos
juntos reconstruir com a maior riqueza possível de documentos, objetos e máquinas, a memória da empresa. (...) Todo
documento, fotografia ou objeto considerado de valor para a
memória da empresa receberá, se necessário, o devido trabalho de restauração e fará parte do acervo em constituição do
futuro Museu Hering.
Ingo Hering3
A iniciativa de preservação da memória da empresa e família Hering demonstra aspectos fundamentais da personalidade de seu criador e da visão ampliada de empresa e de mundo de que era dotado, certamente. Pioneirismo e empreendedorismo são marcas comuns, geralmente ligadas à
condição e qualidade de empresário. Aqui, além delas, cabe frisar, como
determinante para o assunto em análise, a cultura de origem do empresário que o leva sem dúvida a enfatizar as artes e expressões simbólicas como
componentes importantes da vida social, política e da própria economia.
O fato é que, lançada a idéia, como se vê na famosa carta aos amigos de
25/06/1980, logo em seguida foram dados os passos operacionais iniciais
como a vinculação de pessoas – inicialmente gente do próprio quadro de
funcionários da empresa – e a dotação de um espaço físico onde se reunir
e iniciar a organização do acervo de imagens e de valores simbólicos importantes da família e da empresa.
Do impulso inicial, resta dizer que corria o centésimo ano de atuação da Hering em Santa Catarina e que a conjuntura do espaço reservado
às políticas públicas para a cultura no país permitia certo otimismo. Tais
foram fatos que certamente não passaram despercebidos pela mente do
empreendedor, como passíveis de gerar uma oportunidade de perfil comunitário única.
Também é interessante ambientar que a ideia inicial e seus primeiros passos foram tímidos, tendo-se restringido ao arquivo histórico da
Companhia e da família Hering, sem maiores ambições em termos de cultura e museologia.

3

HERING, Ingo. Carta aos amigos da Hering, 25/06/1980.
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No ano 2000, já nos cento e vinte aniversários da família-empresa
no Brasil, foram feitos os primeiros investimentos próprios mais substanciais no restauro do Antigo Refeitório, com o fim de prepará-lo para sediar
o arquivo histórico, agora já apontando para uma clara ideia de museu
e de uma primeira exposição do acervo. Esses empreendimentos foram
projetados e executados, diga-se de passagem, não por especialistas em
museologia ou por produtores de Arte, mas por arquitetos, fato denotativo, de per si, talvez da dificuldade de encontrar tais profissionais no
mercado, aliado às naturais dificuldades de prospecção e perspectiva das
potencialidades da iniciativa enquanto empreendimento cultural de alto
valor simbólico, social e econômico. Tal prospecção começa a delinear-se
melhor em 2008, com a parceria entre Super Nova Produção Cultural e
Fundação Hermann Hering. O resultado imediato é o reconhecimento de
que a questão Museu devia ser tratada por especialistas, ou, por outra, por
profissionais da área de museologia. Uma questão de profissionalização,
para garantir eficiência, eficácia, efetividade e qualidade nas ações.
É então envolvida a museóloga Marília Xavier Cury, com excelente
retrospecto de trabalho e vivência na área, a qual imediatamente possibilitou o deslanche de uma proposta ampliada para o Museu Hering em
três direções principais: (1) diagnóstico da realidade e condições do Museu; (2) formulação e execução de um Projeto Museológico e (3) projeto da
primeira Exposição de longa duração. Esses são momentos estruturantes
para a definição e realização da iniciativa de Ingo Hering.
Já a essa altura dos acontecimentos, a Fundação Hermann Hering,
mantenedora do empreendimento, havia se reestruturado juridicamente
para tal finalidade, fator indispensável na viabilização do aporte e repasse
de recursos financeiros geridos por poderes públicos. Em 2010, por força
dessa nova conjuntura das políticas públicas em Cultura, uma nova Lei
Rouanet modificada, atualizada e melhorada entra em campo e, junto,
uma reestruturada Fundação Hermann Hering. Melhoravam-se, assim,
as perspectivas de mediação entre poder público e iniciativa privada na
obtenção e aporte de recursos financeiros. Como resultado de tais articulações, o projeto de restauração e adequação do imóvel histórico para
abrigar a exposição, o projeto de instalação e montagem da Exposição
Tempo ao Tempo e o desenvolvimento de ações educativas para o ano de
2011 viabilizaram-se através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com
contrapartida da Fundação Hermann Hering. Em 2011, na perspectiva da
manutenção e ampliação das ações do Museu, a Fundação Hermann Hering reestruturou suas finalidades estatutárias para atividades culturais
o que possibilitou que se constituísse em proponente do projeto “Plano
Anual de Atividades do Museu Hering 2012”, aprovado pelo Ministério da
Cultura e em pleno processo de execução.
Diante desses avanços qualitativos, o que resta presentemente propor e fazer? Naturalmente que é a hora e a vez de renovar o projeto de ma50

nutenção do Museu. Esse componente natural e essencial do tripé projeto
museológico – projeto expográfico – manutenção não pode sair de foco.
Os dois primeiros pés estão consolidados. A manutenção é permanente e
por isso está proposta no Plano de Atividades para 2013, sem esquecer as
demais ações e ampliações ali elencadas.
Para fechar os objetivos deste texto, construída a trajetória e especificidade do Museu Hering, é o momento de se inquirir quais são os desafios
que hoje se lhe apresentam. Do ponto de vista da intervenção e iniciativas
governamentais nas políticas para a cultura, pode-se dizer que a conjuntura é boa para o progresso de projetos do tipo e valor do Museu Hering.
De fato, se a constatação usual até recentemente era a de que os governos
não cumpriam as funções constitucionais de planejadores, reguladores e
fiscalizadores da sociedade, nem de implementadores de políticas culturais capazes de separar projetos meramente corporativos daqueles de real
interesse público, e se a falta de planejamento da ação cultural com recurso público era a tônica, hoje, é possível dizer que pelo menos em questão
de aparelho normativo e legal está resolvida a pendência. É notável o esforço das autoridades de dotar o país de uma Política Cultural verdadeira
e bem provável que se abram boas e novas perspectivas de parceria para o
fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura recém-aprovado e, nele, o
gradual encaixe do Plano Nacional de Museus.
Resta, em contrapartida, estimular as respostas da sociedade civil e
da iniciativa privada, exatamente nas questões em que são apontadas as
maiores queixas de sua atuação, com visões desfocadas da Cultura como
projeto de nação, quando apoiam apenas projetos de alto interesse empresarial ou de automarketing, ou quando propõem projetos apenas de
interesse econômico, em detrimento das funções social e cidadã. Nesse
campo, no caso específico do Museu Hering, apontaríamos algumas direções importantes:
1.

2.

3.

4.

No Plano Econômico: incrementar o investimento direto da Fundação Hermann Hering em Cultura, tendo o Museu como o grande vetor de multiplicação ou polo de direcionamento.
No aspecto da Articulação Público-Privada: potencializar as possibilidades da Lei de Incentivo, no sentido das finalidades e metas do
poder público para a Cultura, ampliando a possibilidades do Museu
como ente orgânico e representativo da identidade local e regional
e da ampliação do direito à memória.
No Plano de Atividades: incrementar a preservação do patrimônio
histórico material e imaterial da indústria têxtil e da moda; promover a pesquisa do patrimônio.
No Plano da Comunicação: implementar mais, maiores e melhores
ações voltadas para a difusão do patrimônio cultural em questão
(ações educativas e culturais).
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A título de conclusão, ainda algumas constatações que nos são caras e
patrimoniais. O país, as comunidades catarinense, regional e local têm
à sua disposição, hoje, no Museu Hering, um importante instrumento de
expressão de sua memória e identidade, uma referência em garantia de direitos à cidadania cultural. Esses são valores difíceis de se alcançar e de se
manter, mas que vão refletir, lá na frente, também em contribuição essencial para o desenvolvimento como conceito amplo e multifacetado, que se
recusa a dimensão de simples crescimento ou de acumulação apenas, mas
que se quer solidário na produção de bens simbólicos de qualidade e na
sua distribuição ao alcance do mais elevado número de pessoas possível.
Finalmente, um ato de esperança e fé em todas as possibilidades já
abertas e a abrir nesse projeto. Todo o trabalho desenvolvido aqui a partir
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acessível. Assim tem sido e assim, espera-se, será.
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ao trabalho e de justeza na aplicação de recursos públicos em proveito da
cidadania, da qualidade de vida, da proteção do patrimônio público e do
patrimônio simbólico comum.
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em Metodologia do Ensino de História e Geografia pelo Instituto Catarinense de
Pós-Graduação – ICPG.
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Analisar os programas e projetos que o Museu Hering vem desenvolvendo
ao longo do ano de 2011, e que se aprimoram neste ano de 2012, faz-se
necessário para um melhor entendimento das possibilidades, como também das potencialidades que este ambiente cultural e histórico possui.
Este artigo vem ao encontro dessas questões ao narrar uma história curta,
mas ao mesmo tempo repleta de ações realizadas pela equipe responsável.
Encontrar soluções, como também novas ideais para esses programas faz
parte do nosso desafio diário como equipe de comunicação e educação.
A comunicação neste âmbito se caracteriza como elemento fundamental,
pois, segundo Cury (2005, p. 14) é através dela, “[...] que o museu se faz
visível à comunidade e ganha forma.”
Neste primeiro momento, é importante compreender a perspectiva da exposição de longa duração do Museu Hering, intitulada Tempo ao
Tempo, sendo esta a que permeia todas as ações educativas aqui realizadas até o momento, considerando a sua potencialidade. Aberta ao público
no dia 30 de novembro de 2010, a referida exposição procura, através de
imagens diversas, painéis descritivos, objetos e módulos interativo-midiáticos, relatar a trajetória empreendedora da família Hering na cidade
de Blumenau e da empresa no transcurso de seus 132 anos. O potencial
da exposição se garante pelo fato de que a interatividade com o público
gera discussão e novas maneiras de compreender o que esta querendo ser
“dito”, além de proporcionar autonomia ao visitante para que ele possa
construir significados e conceitos sobre determinado assunto. Segundo
Nascimento (2012, p. 9),
A interatividade é uma espécie de provocação, um convite
que o idealizador faz ao visitante permitindo e facilitando a
intervenção desse no processo de simulação da realidade. [...]
o visitante é colocado em uma relação distanciada dos objetos que dão origem ao artefato, sendo a interatividade capaz
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de lhe conferir um efeito de realidade. O monitor alterna seu
papel de expositor para de mediador de conhecimento, e [...]
permite ao visitante abandonar a lógica binária de verdadeiro
ou falso.
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 da educação permanente, tem-se
que, como dever dos museus, “desempenhar o papel que 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.” (PRIMO, 1999, p. 100)
Então, a partir destes pressupostos relacionados à ação educativa e à
educação em museus, a equipe de educadores desenvolveu atividades pertinentes ao contexto histórico, social e cultural em que o Museu Hering
está inserido. Ressalta-se que a equipe que coordena e executa essas ações
é multidisciplinar, sendo constituída por dez profissionais das áreas de
História, Moda e Estilismo, Turismo, Jornalismo e Arquitetura, por isso,
essa pluralidade permite ao visitante um auxílio diversificado na interpretação da exposição, a partir de diferentes visões teóricas das áreas.
Criar e colocar em prática ações para atender aos mais diversos públicos foi uma das questões primordiais desde a abertura do Museu Hering. Todos os programas e projetos que foram pensados ao longo destes
quase dois anos de trabalho, buscam o interesse da comunidade em visitar
um ambiente museológico e despertar nela a sensação de pertencimento
na história que está sendo contada. Um dos principais objetivos da equipe
é o de fazer com que o público retorne ao museu depois de sua primeira
visita, seja para trazer amigos e parentes, como também para participar
dos eventos realizados pela instituição museal.
Partindo da perspectiva de que os museus têm como principal fonte
de comunicação suas exposições e as ações educativas, busca-se trabalho
aprimorado de mediação da exposição através de alguns programas específicos de trabalho. Segundo o Glossário (2012, n. p.) da Revista Museu, a
expressão ação educativa 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
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vida social. Concebida dessa maneira, a ação educativa nos
museus promove sempre benefício para a sociedade, em última instância, o papel social dos museus.
No Museu Hering, esses programas estão inseridos dentro de um grande
grupo intitulado Educação e Comunicação, para afirmar o entendimento
de que se tem uma única perspectiva: a comunicação em museu para a
educação patrimonial. A partir daí, tem-se os programas “O Museu e
a Escola”, “O Museu e a Comunidade” e, por fim, o programa “Práticas e
Conceitos”. Esses programas são estruturadores de três perspectivas de
públicos: o escolar e o organizado, o público espontâneo e aquele que
procura uma aproximação com o Museu, visando aprofundamento de temas e experiências, assim como oportunidades de aperfeiçoamento. Cada
programa tem seus projetos específicos, ou seja, ações particulares para
necessidades específicas de atendimento da diversidade de categorias de
públicos do Museu Hering.

Área de Educação
e Comunicação

Programa
"O Museu e a Escola"

Programa "O Museu
e a Comunidade"

Programa "Práticas
e conceitos"

Projeto "O professor
vai ao Museu"

Projeto "A comunidade
vai ao Museu

Projeto "Pesquisa
Continuada"

Projeto "A escola
vai ao Museu"

Projeto "Domingo
no Museu"

Projeto "Parcerias com
o Ensino Superior"

Projeto"O Museu
vai a escola"
Fig. 1 – Estrutura da
área de Comunicação e Educação do
Museu Hering.
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Considerando que cada programa citado foi desenvolvido para
atender aos objetivos específicos, faz-se necessária uma explanação geral
de cada um e das atividades que partem deles.
Programa “O Museu e a escola”
Este programa tem o público escolar como prioridade e compreende três
linhas de ações: “O Professor vai ao Museu”, “A Escola vai ao Museu” e “O
Museu vai à Escola”. O projeto “O Professor vai ao Museu” tem por objetivo
geral desenvolver atividades especiais para professores da Rede Municipal,
Estadual e Particular de ensino, visando ao aprimoramento e à capacitação desses profissionais sobre questões pertinentes ao patrimônio cultural e industrial e a utilização destes em sala de aula.
Alguns resultados da dissertação de mestrado “Museus e mestres:
A visita de professores do Ensino Fundamental ao Museu da Família Colonial – Blumenau/SC (GIRARDI, 2011)” foram primordiais para a fundamentação deste projeto dentro do Museu Hering. Dentre vários outros
aspectos, baseamo-nos na premissa de que é necessária uma atuação dos
museus na capacitação dos profissionais aqui tratados para desenvolverem atividades com seus alunos, tendo como tema principal a visita a
museus e o conhecimento das ações educativas desenvolvidas por essas
instituições.
Adota-se [...] a perspectiva segundo a qual o professor desempenha o papel de agente reprodutor da cultura, auxiliando
na internalização, pelos alunos, de uma postura legítima em
relação às instâncias de conservação de bens simbólicos. Esta
postura legítima é garantida através das percepções iniciais
criadas por indivíduos que fazem parte do campo de produção erudita, para designar certos lugares ou ações de maneira
legítima. Percebe-se, portanto, a importância do professor
para o aprimoramento e o cultivo do amor pela história, pelo
patrimônio e pelo próprio museu. (GIRARDI, 2011, p. 36)

[...] 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.
Uma das atividades que o museu realiza com os professores são as visitas
mediadas, especiais para esses profissionais. Inicialmente, a visita apresenta 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 essa visita prévia, os professores podem desenvolver seus planos
de aula de acordo com os objetivos que desejam alcançar através da temática da exposição Tempo ao Tempo, e vice e versa. No ano de 2011, o museu
recebeu, por meio da capacitação, 25 professores da Rede Municipal de
Ensino, 30 diretores e coordenadores da Rede Estadual e 15 diretores e
coordenadores da Rede Particular. Neste ano de 2012, mais uma vez em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o Museu Hering recebeu 60 professores para uma visita mediada de capacitação.
A área de Comunicação e Educação do Museu Hering, desde o início
de suas atividades, considerou a importância e a necessidade de se executar essas ações voltadas ao fortalecimento da relação entre o Museu e a
Escola. Partindo dessas perspectivas, Girardi (2011, p. 75) ainda tece algumas considerações.
Fig. 2 – Alunos
da E.B.M. Lúcio
Esteves em visita
ao Museu Hering.
Fonte: Banco de
imagens Museu
Hering.

Além disso, mostra-se importante a visita dos professores antes levarem
seus alunos aos museus. Esse momento prévio faz com que o professor se
interesse pelo local e conheça todas as possibilidades que ele oferece, além
de questões como horário de agendamento, procedimentos, condições
físicas, etc. Além disso, esta ação tem como objetivo formar professores
conscientes da importância da preservação da história e identidade local,
apresentar as ações educativas do Museu Hering e sintetizar o conceito de
“Educação para o Patrimônio” que, segundo Grinspum (2000, p. 30), pode
ser entendido
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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.
Dessa forma, a instituição investiu no potencial desses agentes multiplicadores e na capacidade dos mesmos de gerarem motivações em seus
alunos no que se refere ao patrimônio cultural e industrial. Igualmente,
trabalhou-se com a perspectiva de que os museus têm um papel social a
cumprir juntamente com o ensino formal.
Projeto “A Escola vai ao Museu”
Após a visita dos professores ao Museu Hering, é chegada a hora dos alunos. O Projeto “A Escola vai ao Museu” busca contemplar a visita de alunos
das redes Municipal, Estadual de Ensino de Blumenau e também de outras regiões. Várias ações educativas foram pensadas para este público, incluindo jogos específicos para cada nível e visitas mediadas, formuladas
para cada turma em específico. Nas visitas mediadas para grupos escolares, procura-se atender ao objetivo definido pelo professor, fazendo da
visita uma experiência única para cada turma. Além dessa categoria de visita, ainda há a atuação prática na sala “Criatividade na Educação”, na qual
os alunos podem trazer camisetas e criar uma estampa, ou customizá-la
de maneira personalizada.
Com a intenção de facilitar as visitas de escolas públicas municipais
e outras entidades com fins específicos, o Museu Hering, através de uma
programação de transporte de ônibus, encarrega-se de buscar os alunos
nas escolas ou entidades, realizar a visita à exposição Tempo ao Tempo e depois levá-los de volta para as devidas instituições. Esta iniciativa viabiliza
a participação de instituições que não possuem condições para tal atividade fora de sala de aula, por falta de recursos. Abaixo, para quantificar os
alunos, a tabela que apresentamos se divide em Escolas Municipais, Estaduais e Particulares de Blumenau, escolas de outras cidades e instituições
de Ensino Superior. Outro tópico desta tabela se refere à quantidade de
alunos que conheceram o Museu Hering com o auxílio do transporte oferecido pela instituição.
É importante destacar, a partir da leitura da tabela de visitação escolar, que a demanda é grande e diversificada. O interesse das escolas da
rede pública de ensino do município é satisfatório, mas não surpreende,
pois os níveis fundamental e médio são aqueles que, no Brasil, mais pro62

curam os museus para atividades extraescolares. Já o interesse das escolas
de outros municípios é estimulante, assim como a visitação das instituições de ensino superior. Com estes dados, o Museu Hering poderá ampliar
e diversificar suas ações comunicacionais, assim como potencializar a sua
ação de educação patrimonial.
Público Escolar Dez./2010 – Jul./2012
Escolas Particulares de Blumenau
Escolas Municipais de Blumenau
Escolas Estaduais de Blumenau
Escolas de outras cidades (particulares, municipais, estaduais)
Instituições de Ensino Superior
Alunos beneficiados pelo Transporte Programado

Quantidade
de alunos

Número
de escolas

591		
1.286		
266		
1.091		
801		
286		

06
24
10
16
28
08

Projeto “O Museu vai à Escola”
No Projeto “O Museu vai à Escola”, o Museu Hering propõe visitas específicas para a divulgação de suas ações educativas e também oferece oficinas
em outros espaços extramuseu, como escolas, praças e em diversos eventos que for solicitado. Com essas atividades em outros ambientes, o Museu
consegue divulgar as ações educativas realizadas para professores, coordenadores e diretores de diversas instituições de ensino. A realização de
oficinas em outros ambientes tem como objetivo principal proporcionar,
a futuros visitantes do Museu Hering, um momento agradável e divertido,
de lazer e criatividade, com oficinas de temáticas variadas, como também
reforçar a divulgação do Museu.

Fig. 3 – Tabela com
dados de visitação
de Escolas e Público Escolar/Estudantes (Dez./2010
– Jul./2012).

Programa “O Museu e a Comunidade”
Receber visitantes espontâneos é mais um dos objetivos do Museu Hering.
Até julho de 2012, 14.346 pessoas visitaram o museu, entre estes, 10.469
são visitantes espontâneos. Com este dado numérico, é possível atestar a
grande procura pelo Museu Hering por pessoas da comunidade próxima
ou por turistas que estão na cidade e veem no Museu um lugar de cultura
e lazer qualificado. Com esta perspectiva, a área de Comunicação e Educação do Museu Hering criou o Programa “O Museu e a Comunidade”, para
estreitar cada vez mais essa relação. Para tanto, o Programa oferece dois
projetos: “A Comunidade vai ao Museu”, para público espontâneo, e “Domingo no Museu”, voltado especialmente a famílias, jovens e interessados
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em uma programação criativa. Com este Programa, queremos manter o
Museu vivo e dinâmico para a população do Blumenau e do entorno.
Projeto “A Comunidade vai ao Museu”
A equipe multidisciplinar de educadores do Museu Hering está sempre
pronta para receber e mediar visitas. Os visitantes têm disponível, em
toda a visita, um mediador que o acompanha na exposição, esclarecendo
dúvidas e explorando com mais informações a exposição Tempo ao Tempo.
Todos os integrantes da equipe educativa realizam pesquisas em diversas
áreas para o aprimoramento de algumas questões no momento da mediação.
A moda, como um aspecto primordial a ser abordado neste ambiente cultural em questão, é apreendida pelos visitantes por meio de atividades na sala de customização (módulo expositivo Criatividade e Educação),
localizada no 2º piso do Museu, onde eles poderão criar uma estampa em
um programa especializado e estampar suas camisetas, tornando-as uma
peça personalizada. Por meio do gráfico abaixo, podemos quantificar os
visitantes espontâneos por sua procedência e, assim, conhecer um pouco
mais do perfil de quem visita o Museu Hering e participa de seus projetos.

4%

3% 3%

Percebe-se com o gráfico uma intensa visitação de blumenauenses
(42%), seguidos de visitantes de outros estados do Brasil (36%) e visitantes
oriundos de outros municípios de Santa Catarina (12%). Estes dados demonstram a intensidade de divulgação por meio das oficinas e dos eventos que o Museu Hering oferece, fazendo com que quem já visitou o museu
tenha interesse em voltar e traga mais pessoas também para conhecer. Já
os visitantes do exterior (203 visitantes, 4% do total de visitantes espontâneos), caracterizam-se como um número expressivo em decorrência da
presença desses visitantes na cidade de Blumenau. Se forem somados os visitantes de outros estados com os do exterior, totalizando 40% da visitação,
é possível vislumbrar o potencial turístico do Museu Hering, o que poderá
ser explorado em programas específicos.
Projeto “Domingo no Museu”
Famílias, jovens, idosos e o público espontâneo em geral têm espaço garantido no Museu Hering. Atividades elaboradas pela equipe do Museu
garantem diversão, cultura e muita história nos finais de semana, priorizando, assim, os moradores da cidade e das cercanias. Com o “Domingo
no Museu”, ação que ocorre em um domingo de cada mês, são realizadas
oficinas com diversos temas (A arte de contar histórias, Musicalização,
Customização, Origami, Brinquedos antigos), mostras de teatro e contação de histórias, para animar o final de semana das famílias. As atividades
têm programação definida e vagas limitadas.
Um dos objetivos do “Domingo no Museu” é desenvolver oficinas
com diversas temáticas, tais como: moda, arte, sustentabilidade, reciclagem, artesanato, etc. Apresentações artísticas também compõem a pro-

Fig. 5 – Oficina
Aprenda a fazer
Hortas Caseiras,
uma das oficinas
oferecidas pelo
Projeto Domingo
no Museu.
Fonte: Banco de
imagens Museu
Hering.

42%
36%

Fig. 4 – Dados
de visitantes
espontâneos
(Dez./2010 –
Jul./2012).
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12%

Visitantes de blumenau

Visitantes de santa catarina

Visitantes de outros estados

Visitantes do exterior
não consta a cidade / ilegível
não assinaram o livro de visitas
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Fig. 6 –
Participantes da
Oficina Criativa
Maxi Colares.
Fonte: Banco de
imagens Museu
Hering.

gramação, visando proporcionar ao público momentos de lazer e arte e
valorizando as instituições artísticas que participam do evento com seus
espetáculos teatrais, musicais ou de dança. Desde maio de 2011, mês que
ocorreu o primeiro Domingo no Museu, 604 pessoas já participaram das
atividades deste projeto.
Além dos “Domingos no Museu”, outra atividade realizada uma vez
por mês, para público espontâneo, são as Oficinas Criativas. Desde a primeira edição, realizada de abril de 2012 até julho, 160 pessoas participaram das oficinas. Pensadas para um público específico que gosta de moda
e de criação, as oficinas são voltadas a assuntos de moda e arte manual.
A criatividade é essencial para as atividades desenvolvidas neste projeto,
pois proporcionam ao participante a prática e a experimentação de técnicas e estilos voltados à moda e à arte em geral. Customização de peças em
Jeans, Maxi Colares, Maxi Carteiras, cachecóis de tricô e crochê, e acessórios com detalhes em glitter são algumas temáticas já abordadas nessas
oficinas.

dados de visitação de escolas de ensino superior (28) e estudantes universitários (801), que agendaram visita mediada por educadores do Museu
Hering, conforme figura 3. Tendo tal demanda em vista, o Museu Hering
criou o Programa “Práticas e Conceitos”, executado por meio de dois projetos: “Parcerias com o Ensino Superior” e “Pesquisa Continuada”, com os
objetivos de fomentar e incrementar os processos referentes aos estágios
obrigatórios e não obrigatórios e incrementar visitas técnicas para debater temas da museologia, da tecelagem, do design, da arquitetura, do turismo, entre outros.
Projeto “Parcerias com o Ensino Superior”
O projeto “Parcerias com o Ensino Superior” procura 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. Hoje, a equipe do Museu Hering conta com a atuação de três
estagiários das áreas de Arquitetura, Turismo e Assistência Social.
As visitas técnicas dos cursos do Ensino Superior também são de
fundamental importância para o desenvolvimento dessa parceria, já que
procuram compreender e aprimorar conceitos trabalhados nas disciplinas acadêmicas, tendo como base a exposição de longa duração do Museu
Hering. Com isso, há a fomentação da formação ampliada na área de Arquitetura, Turismo, Moda, Empreendedorismo, Administração, Educativa Patrimonial, Museologia, Conservação e Restauração, etc. Estas visitas
também ocorrem mediante agendamento, sempre considerando os objetivos dos professores das turmas. Algumas visitas desta categoria também
são realizadas muitas vezes fora do horário de visitação do Museu, para
que todas as instituições, mesmo as que só podem visitar o museu à noite,
possam ser atendidas.
Projeto “Pesquisa Continuada”

Programa “Práticas e Conceitos”
Há um grande interesse por parte do Museu Hering em garantir uma parceria com as instituições de ensino superior. Por outro lado, essas instituições veem no Museu Hering um lugar propício para o desenvolvimento
de aspectos específicos de seus programas de cursos, como indicam os
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Este projeto, ainda em formação, é a possibilidade que o Museu Hering
oferece para que estudantes universitários – graduação, especialização,
pós-graduação, ou mesmo pós-doutorados – tenham atenção especial
para o desenvolvimento de seus projetos acadêmicos, dentro das temáticas e potencialidades do Museu.
Considerações Finais
O Museu Hering é muito jovem, mas conta com uma área de Comunicação
e Educação, o que demonstra claramente os propósitos institucionais e o
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Fig.7 – Oficina
Criativa Maxi
colares. Fonte:
Banco de imagens
Museu Hering.

Fig.8 – Domingo
no Museu – Oficina
de Máscaras de
Carnaval. Fonte:
Banco de imagens
Museu Hering.

compromisso com o desenvolvimento humano naquilo que cabe a uma
instituição museal.
Fica evidente, portanto, a partir das atividades e ações citadas acima, a importância de um setor de educação consolidado, dentro das instituições museológicas. De forma complementar, enfatizamos também o
papel do museu para um envolvimento mais amplo e dinâmico com as
escolas, partindo da perspectiva de que estas instituições são consideradas instâncias próprias para o aprendizado cultural e, somente atuando
em sintonia, podem ambas atingir seus objetivos educacionais, sociais e
culturais. Ainda, destaca-se aqui que o vínculo afetivo com a população
de Blumenau deve sempre ser estimulado, pois é no Museu Hering que
alguns aspectos sociais podem ser ativados, vivenciados e questionados.
Para isso tudo, a equipe de educadores se coloca como grande articuladora entre o patrimônio cultural e a cultura.
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Não é de hoje que a sociedade se preocupa com a acessibilidade dos cidadãos a diversas localidades, serviços e à cultura e lazer. A cada dia mais se
busca novos meios de participação cidadã e se percebe que a acessibilidade – condições de acesso – não se refere somente a pessoas com alguma
necessidade física, mas também às pessoas que têm outras necessidades,
ou seja, todos nós. Assim, acesso refere-se à participação devida a todo e
qualquer cidadão, o que é entendido no contexto museal como direito de
acesso ao patrimônio cultural musealizado. Assim, dentro de uma conceituação de público de museu como sujeito, agente participativo (CURY,
2009), acesso refere-se à apropriação cultural, fruto de um processo de comunicação vinculado à cultura e à educação, tríade que permite a todas
as pessoas inserirem-se na dinâmica democrática dos processos de preservação cultural. Nessa circunstância, cidadão é todo indivíduo, pois cada
um de nós vive numa sociedade democrática e cada um de nós tem a possibilidade de intervir sobre ela, modificando-a. Dessa forma, os museus
vêm aprimorando conceituações para a atualização de sua contribuição
à cultura relativa ao patrimônio – tangível e intangível – e se adequando
para ampliar o acesso.
Podemos, então, numa perspectiva de gestão e a partir de uma diversidade de visitantes, categorizar os distintos públicos, para permitir o
acesso. Assim, podemos distinguir grupos de acordo com suas características e necessidades. Do ponto de vista da comunicação em museus, todos
somos iguais, pois todos nos apropriamos das mensagens museológicas e
as ressignificamos. Do ponto de vista educacional, todos somos diferentes,
ou seja, se formamos grupos em museus para atendê-los, a individualidade é respeitada. Por outro lado, há grupos com necessidades especiais
e, assim, a situação de aprendizagem deve levar isso em consideração, da
mesma forma que deve considerar outras situações para outros grupos.
Do ponto de vista físico, o programa de gestão de espaço arquitetônico e o
de comunicação museal devem se alinhar, para ampliar o acesso pelo mo71
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vimento, pela visão e pela audição nas áreas públicas do museu, incluindo
aqui as exposições e demais ações de educação.
Em síntese, acesso refere-se ao direito de todos ao patrimônio cultural musealizado. Para tanto, levamos em consideração:
1
2
3
4

5

Movimentação – acesso das pessoas com dificuldades de locomoção
e cadeirantes.
Sensorialidade – acesso das pessoas com dificuldades de, ou sem visão, dificuldades de audição, surdos e mudos.
Cognição – acesso das pessoas com dificuldades de aprendizagem
formal.
Linguagem – respeito aos códigos culturais e valores sociais. Se o
museu usa um código e/ou valor diferente daquele do público, esse
museu é inacessível.
Diversidade e diferença – respeito às diferenças culturais, sociais e
individuais, valorização da diversidade cultural.

Este artigo leva em conta que a questão do acesso é ampla e complexa,
relaciona-se com comunicação e democracia. No museu, este tema é relevante para que a instituição museal exerça suas funções científica, educacional e social. Não podemos nos esquecer de que devemos nos atualizar e
nos adequar para esses parâmetros pelos quais, inclusive, os museus serão
avaliados.
Visando, portanto, diversos tipos de abordagens – cognitivas, afetivas, motoras, sensoriais e culturais –, o Museu Hering busca influências
diversas para fazer com que todo o seu conteúdo expositivo seja acessível a
todos os tipos de público, para que a exposição possa ser interpretada por
todos. Reafirmando: a problemática da acessibilidade vai muito além de
projetos arquitetônicos, pois envolve uma exposição do tipo “obra aberta” – passível de interpretações plurais – e educadores qualificados para
o diálogo com as diversas frações da população e segmentações sociais.
Entretanto, não podemos negar que há dimensões da acessibilidade que
precisam de grande atenção, particularmente naquilo que se refere aos
direitos dos cidadãos portadores de necessidades especiais, ou seja, aqueles com dificuldades de locomoção, visão, audição e oralidade. A estes casos daremos uma atenção especial.
O presente artigo tem três objetivos: inicialmente, identificar dentro do Museu Hering itens de acessibilidade para deficientes já existentes,
que já fazem parte da dinâmica da instituição museal; o segundo objetivo
é identificar pontos na exposição de longa duração do Museu Hering, Tempo ao Tempo, nos quais poderiam ser incluídos elementos que ampliassem
o acesso a esse público; e o objetivo final é sugerir melhorias para a referida exposição.
Para tanto, realizamos uma análise da exposição e tomamos como
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exemplos alguns museus brasileiros para ampliar nosso repertório. Apostamos em uma conscientização social voltada a uma cultura da diversidade e da tolerância, e também na ideia de que cultura e museu são direitos
básicos de qualquer cidadão. Dessa forma, todos somos iguais e com os
mesmos direitos, e a forma como as informações são veiculadas faz diferença para o acesso e a apropriação. Em se tratando de cultura, todos
sempre têm algo com o que contribuir, todos podem participar. No que
diz respeito à educação em museus, a dinâmica se sustenta na cultura e
não em conteúdos fechados, a serem transmitidos e avaliados, e no desempenho do público. Essa concepção não tem espaço nos museus, pois seus
objetivos e estratégias são outros. No museu, educação é viver a cultura
por meio do patrimônio cultural.
Passemos, então, a uma reflexão sobre acessibilidade e de que forma
ela pode ser alcançada. Recorremos à definição de uma edição de Museus
e Acessibilidade, da Coleção Temas de Museologia, do IPM – Instituto Português de Museus (2004, p. 16).
Acessibilidade é aqui entendida num sentido lato. Começa
nos aspectos físicos e arquitectónicos – acessibilidade do espaço – mas vai muito para além deles, uma vez que toca outras componentes determinantes, que concernem aspectos
intelectuais e emocionais, acessibilidade da informação e do
acervo. (...) Uma boa acessibilidade do espaço não é suficiente.
É indispensável criar condições para compreender e usufruir
os objectos expostos num ambiente favorável. (...) Para, além
disso, acessibilidade diz respeito a cada um de nós, com todas
as riquezas e limitações que a diversidade humana contém e
que nos caracterizam, temporária ou permanentemente, em
diferentes fases da vida.”
Essa “criação de condições” podemos considerar como inclusão. Quando
não há inclusão ou inserção, dizemos que a pessoa está num meio exclusivo, em uma situação de exclusão, o que extrapola os muros do museu, há
situações de exclusão alheias à vontade da instituição museal, às quais o
museu não pode virar as costas. Assim, há pessoas ou grupos com necessidades sociais, isto é, aqueles que, por algum motivo, não tem acesso a
algo fundamental como escola, moradia, alimentação, estrutura familiar,
suporte emocional ou outras necessidades básicas do ser humano para se
desenvolver plenamente.
Roberto Jarry Richardson (s.d, p. 5) afirma que:
Se identificamos pessoas como socialmente excluídas estamos pressupondo que não devem ser responsabilizadas pela
sua condição. A exclusão é algo que acontece às pessoas. São
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em certa medida vítimas, em um sentido que o conceito de pobreza não pode tratar. São outros os responsáveis. Alguém foi
responsável pela estrutura econômica de desemprego, pela
discriminação racial, pela discriminação da mulher, dos velhos e das pessoas com deficiência.
Por meio disso, podemos afirmar que o Museu Hering deve proporcionar
um ambiente inclusivo, ou seja, possibilitar que seu conteúdo seja entendido por qualquer pessoa, independente de qualquer tipo de necessidade
ou possibilidade.
De outro ponto de vista, existem diversos fatores que designam
deficiência, mas normalmente a designação é dividida em cinco: existe a
deficiência visual, que implica em cegueira, baixa visão ou qualquer dificuldade de enxergar; a deficiência auditiva é a perda total ou parcial da
capacidade de ouvir; a deficiência de fala ou a mudez, que dificulta ou impede a expressão oral; e existe também a deficiência mental, que é a mais
difícil de enquadrar, pois existem vários aspectos e sintomas diferentes
que a definem, no entanto, basicamente, a deficiência mental acarreta
uma dificuldade cognitiva; por fim, há a deficiência motora, que é a dificuldade de movimentação.
Para cada uma dessas deficiências existe mais de uma forma para
adequar o ambiente. Algumas são bem simples, outras nem tanto. Para
uma pessoa com deficiência visual, uma forma direta de se apresentar
algo é a tátil, ou seja, apresentar coisas que a pessoa possa tocar. Portanto,
usa-se normalmente a linguagem em Braille para esse tipo de deficiência.
O Braille é um processo de escrita em relevo para leitura táctil, inventado por Luís Braille (1809-1852). Compõe-se de 63
sinais formados por pontos, a partir dum conjunto matricial
idêntico a uma sena de dominó, ao alto. Com o Braille representam-se os alfabetos latino, grego, hebraico, cirílico e outros, bem como os alfabetos e outros processos de escrita das
línguas orientais; escreve-se o texto vocabular, tanto no modo
integral como no estenográfico, a matemática, a geometria, a
química, a fonética, a informática, a música, etc. (Biblioteca
Braille)
Além da forma tátil, a pessoa com deficiência visual pode se adequar ao
ambiente através da audição. Atualmente existem diversos dispositivos
em áudio que ajudam na inclusão das pessoas com deficiência visual,
como fones de ouvido instrutivos, vídeos com descrição em áudio e tantas outras tecnologias que já fazem parte da inclusão de pessoas com essa
deficiência.
Já as pessoas com limitações auditivas, que não podem contar com
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dispositivos em áudio, utilizam-se da visão. Muitas dessas que não possuem audição também têm dificuldades na fala, principalmente aquelas
que nunca tiveram o recurso de audição, ou seja, já nasceram com essa
necessidade. Para solucionar esse problema, que dificulta principalmente a comunicação, foi criado um Sistema de Linguagens de Sinais, que no
Brasil é denominado Libras.
A LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) tem sua origem na
Língua de Sinais Francesa. As Línguas de Sinais não são universais. Cada país possui a sua própria língua de sinais, que
sofre as influências da cultura nacional. Como qualquer outra
língua, ela também possui expressões que diferem de região
para região (os regionalismos), o que a legitima ainda mais
como língua. (Língua Brasileira de Sinais)
Para as pessoas com deficiência física, a questão é mais arquitetônica. Isso
envolve rampas de acesso para cadeirantes, elevadores, corrimãos e itens
que possibilitem a fácil mobilidade. Também, devemos estar atentos à
altura de posicionamento para pessoas que verão a exposição sentadas.
Atualmente, a sociedade vem se adequando a essas mudanças nas ruas e
casas, porém, ainda há pouca mobilidade autônoma entre pessoas com
deficiência física.
A pessoa com alguma deficiência mental, geralmente é subjugada
pela sociedade. A crença popular insiste que pessoas com alguma deficiência mental não compreendem nada, porém não é assim, pois esse problema de compreensão é facilmente resolvido com uma didática de explicação diferente da que o educador está acostumado.
E ainda existem as pessoas em situação de vulnerabilidade social,
ou seja, pessoas que vivem com certas restrições severas. Uma pedagogia
específica pode cooperar com a superação de exclusão que distanciam
essas pessoas de uma vida social plena e, em consequência, de aparatos
educacionais e culturais como os museus, por exemplo.
TEMPO AO TEMPO – UMA ANÁLISE PARA A INCLUSÃO
O Museu Hering é o resultado da capacidade de Ingo Hering de perceber
a importância histórica e o papel social da Cia. Hering. A ideia embrionária persistiu por 30 anos e foi lançada pelo então Presidente durante
as comemorações dos 100 anos da empresa, em 1980. Em 2010, no 130º
aniversário, a Cia. Hering abriu as portas de seu museu, com a inauguração da exposição de longa duração Tempo ao Tempo. Para tanto, promoveu
o restauro de uma das edificações históricas da empresa, a casa em estilo
enxaimel, na qual desenvolveu o projeto expográfico Tempo ao Tempo, que
analisamos na ótica da acessibilidade.
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Fig. 1 – Rampa de
acesso à entrada
do Museu Hering
com sinalização
podotátil. Foto:
Ricardo Silva/
Photuspress.

Fig. 2 – Elevador
no Museu Hering.
Foto: Ricardo Silva/
Photuspress.
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O edifício do Museu Hering

A exposição de longa duração Tempo ao Tempo

O Museu Hering já contém alguns itens que favorecem a inclusão. Durante
os anos de 2009 e 2010, o Museu foi estruturado e seus espaços e exposição de longa duração foram pensados de forma a acolher a todos, ou seja,
também os deficientes. O projeto de restauro
da edificação histórica em estilo enxaimel foi
bastante criterioso quanto à adequação da edificação visando à acessibilidade. A calçada ao
redor do prédio possui guias para cegos com
bengalas e também é de fácil acesso para cadeirantes. O acesso ao prédio se dá, por um lado,
por escada e, por outro, por rampa para deficientes físicos, sem camadas irregulares que
provoquem travamento da cadeira de rodas ou
tropeços, pois a mesma funciona como guia
para os deficientes visuais para a porta de entrada. Tanto a rampa quanto a escada de acesso
à entrada do museu possuem corrimões, o que
é indispensável para deficientes físicos, crianças pequenas e idosos.
Internamente, o Museu Hering conta
com um elevador que possibilita a circulação
do cadeirante pelos dois andares que compõem a exposição, o qual tem espaço suficiente
para um cadeirante e dois acompanhantes. Assim como na rampa de acesso, o elevador possui corrimãos, que também possibilita a utilização por idosos, crianças,
ou pessoas com necessidades físicas. O cuidado com o cadeirante aconteceu, também, com a colocação do elevador ao lado da escada de acesso
entre os dois pisos, para não distanciar esse visitante dos demais públicos
que circulam pela escada.
Todas as escadas do Museu Hering têm fitas antiderrapantes instaladas, evitando acidentes com crianças
e até mesmo com adultos. Em toda a extensão da escada
também há corrimões, sendo estes na altura adequada à
criança e ao adulto. Além disso, nas áreas de risco (partes
altas com aberturas, como o vão da escada, por exemplo),
existem grades de proteção, impedindo a passagem e evitando acidentes.
No piso 2 estão os banheiros masculino, feminino
e adaptado.

Inaugurada em novembro de 2010, juntamente com o próprio Museu Hering, a exposição de longa duração Tempo ao Tempo foi pensada com a perspectiva de ampla participação, sendo que alguns aspectos foram tratados
especialmente para os deficientes, entendendo que um projeto específico
deveria ser desenvolvido, posteriormente, para esse público. Nessa situação, a exposição não está particularizada para, por exemplo, deficientes
visuais, o que já acontece em outros museus com mais espaço físico, que
permita diversas exposições simultâneas para diversos públicos.
Alguns elementos de acessibilidade a deficientes visuais e auditivos
fizeram parte do projeto inicial e outros foram incorporados pela equipe
da área de Comunicação e Educação, o que passamos a discorrer brevemente a seguir.
Primeiramente, apresentamos a estrutura conceitual da exposição
e o circuito de visitação:
–
–
–
–

–

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.

Fig. 3 – Mapa do
circuito expositivo
no prédio histórico,
casa enxaimel
restaurada e
adaptada para
servir como um
dos espaços do
Museu Hering.
O piso 1 está
no nível da rua,
com acesso por
escada e rampa.
A sinalização
podotátil auxilia o
deficiente visual
que usa bengala.
O piso 2 está
abaixo. Para
acessá-lo, há
escada e elevador
posicionados lado
a lado.
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A exposição de longa duração Tempo ao Tempo tem dois catálogos
em Braille. Um deles, com sete páginas, apresenta os espaços e temas da
exposição. O outro, com doze páginas, contém uma introdução de cada
módulo expositivo e os fatos históricos.
As peças do acervo expostas têm etiqueta em Braille. O fato do Museu Hering possibilitar o toque em muitas de suas máquinas – de costura,
por exemplo, peças de grande resistência à manipulação –, também é fundamental para os deficientes visuais, pois facilita o entendimento sobre
determinado objeto museológico. Poder manusear o tear de 1889 torna
qualquer explicação sobre essa grande peça mais rica. Há, ainda, recursos expográficos disponíveis para o toque, como as amostras de malhas
e estampas.
Há diversos vídeos em toda a exposição e todos sem o recurso da
audiodescrição. Alguns desses vídeos, entretanto, possuem legenda em Libras, mas não a escrita, o que deveria acontecer, pois nem todos conhecem
Libras. Para os deficientes auditivos, a exposição Tempo ao Tempo conta
com algumas telas interativas legendadas com Libras. O Registro histórico com cartas (trocadas entre membros da família Hering), sala 1, por
exemplo, é todo narrado – o que possibilita a participação da pessoa não
visual – e apresenta legenda em Libras, podendo assim ser compreendido
por vários tipos de público. O vídeo inicial da exposição, sala 1, também
tem a opção de Libras, o que permite que a pessoa com deficiência auditiva tenha uma boa compreensão da história do período em que chegou
Hermann Hering a Blumenau.

Fig. 4 – Registros
históricos: leitura
de cartas com
opção de Libras,
cartas escritas
em português
e alemão. Foto:
Ricardo Silva/
Photuspress.

A visita mediada pelo educador também é extremamente importante para atender a todo tipo de público. A possibilidade de poder ter uma
explicação individualizada para qualquer visitante é a melhor forma de
inclusão e disseminação do conteúdo expositivo de qualquer museu, e
isso é o que acontece no Museu Hering.
O espaço de customização de camisetas é ainda uma forma de inclusão, pois permite que qualquer visitante estampe sua camiseta, ou seja,
que coloque em prática a sua criatividade. O fato de não ter custo para a
customização mostra que o Museu está aberto para qualquer um que queria participar ativamente, independente de necessidades especiais.
TEMPO AO TEMPO – POSSIBILIDADES CRIATIVAS PARA A INCLUSÃO
O Museu Hering foi pensando desde o projeto para ser acessível, a semelhança de outros, como o Museu do Futebol, São Paulo/SP. Igualmente, os
dois passaram e passam por adequações e aprimoramentos. Outros exemplos são a Pinacoteca do Estado de São Paulo, e o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, de Tupã/SP1. Podemos por esses quatro museus
em diálogo, para a discussão sobre acessibilidade. Assim, levando em conta esses diversos ambientes culturais inclusivos, surgem algumas novas
ideias para o Museu Hering, formas para fazer com que a exposição seja
mais acessível e dinâmica aos mais distintos públicos.
Primeiramente, fazemos distinção de duas possibilidades de acessibilidade por meio de exposição. A primeira é adaptar alguns aspectos
expográficos para a acessibilidade, isto aconteceu no Museu do Futebol e
no Museu Índia Vanuíre, Oou seja, há possibilidades de acessibilidade no
corpo da exposição. Neste caso, enquadra-se o Museu Hering. A segunda
possibilidade, que não exclui a anterior, entende exposições específicas
para deficientes, que é o caso da Pinacoteca do Estado de SP. O sistema de
exposições desse museu – longa duração, temporárias, visitantes e acessíveis – comporta muitas possibilidades, como a Galeria Tátil.
A Pinacoteca do Estado apresenta exposição com 12 esculturas táteis, em bronze, que fazem parte do acervo do museu. A
seleção das obras foi realizada considerando a indicação do
público com deficiências visuais que participou de visitas
orientadas ao acervo do museu nos últimos cinco anos. Além
disso, dimensão, forma, textura e diversidade estética, que facilitam a compreensão e apreciação artística dessas obras ao
serem tocadas, foram outros critérios adotados para a escolha
das esculturas. (PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO)

1
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Os Museus do Futebol, Histórico Pedagógico Índia Vanuíre e a Pinacoteca do Estado de
São Paulo são instituições ligadas à Secretaria de Estado da Cultura.
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No Museu Hering, apesar dos itens que possibilitam a inclusão das pessoas com deficiência visual e auditiva, ainda existem outros recursos que
poderiam ser aprimorados. Um exemplo é a própria visita mediada, pois
embora os educadores do Museu Hering dominem todo o conteúdo da exposição, um processo de capacitação para o atendimento de público com
necessidades especiais deve ser contínuo e cumulativo, um investimento
de grande relevância e alcance. Apesar dessa perspectiva, e sem descartá-la, alguns especialistas seriam indispensáveis, preferencialmente profissionais com as mesmas necessidades especiais que o visitante que ele
atenderá, ou seja, educadores de museu surdo e mudo e/ou cego. Existe a
necessidade de um profissional que entenda as dificuldades e atenda esses
públicos, compreendendo-os e se fazendo compreender. Quanto à formação da equipe, temos dois exemplos bem-sucedidos: o primeiro é da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Esse museu de arte possui em sua equipe
educadores de museus que se especializaram em projetos para deficientes,
além de contarem, também, com uma educadora surda e muda e outra
com dificuldade de locomoção em seus quadros; já o Museu do Futebol
treina a sua equipe para atendimento de públicos especiais. Mas, ainda assim, implantou um projeto inovador, o Deficiente residente, coordenado
pelo Núcleo de Educação desse Museu.
O intuito do Projeto é repensar o atendimento de todos que
integram o museu e, em particular, o dos visitantes com deficiência, suscitando a discussão sobre a peculiaridade de cada
uma das deficiências, compreendendo melhor a sensibilização necessária ao contato com estas questões e aproximando-se do deficiente de modo a percebê-lo melhor. (MUSEU DO
FUTEBOL)
Dessa forma, concluímos que, independente da contratação de um educador com alguma deficiência, o que apoiamos pelo seu caráter plural e
democrático, a equipe de educadores deve ser constantemente qualificada para o atendimento do deficiente, assim como todos aqueles que trabalham no museu.
No aspecto atendimento, notamos que os três museus observados
possuem, na entrada e na semelhança das plantas de localização interna,
maquetes táteis, com o intuito de informar ao visitante não visual a localização das diversas exposições e sobre a edificação que abriga a instituição visitada. Também notamos a presença do piso podotátil em todas as
dependências, o que poderia ser implantado no Museu Hering. Uma maquete da edificação do Museu Hering na recepção mostrando o interior,
como as quatro salas temáticas, faria o deficiente visual se localizar antes
mesmo de adentrar a primeira sala.
Uma alternativa material para a exposição Tempo ao Tempo como um
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todo poderia ser um sistema de descrição em Libras de todos os setores
da exposição – à semelhança de um áudio guia, um “Libra-guia” poderíamos dizer –, dando autonomia ao público com dificuldades ou impossibilidade de audição. Nessa linha de pensamento, outra possibilidade seria
estudar uma forma de fazer uma explicação inteiramente narrada – talvez um áudio-guia, conectado ao circuito expositivo e a elementos táteis
–, possibilitando que o deficiente visual tenha acesso a toda a exposição
de forma autônoma e dinâmica. Indicações em alto relevo no piso seriam
fundamentais para a execução dessa proposta. O Museu do Futebol está
testando um áudio-guia especial para deficientes visuais. Na oportunidade, esclarecemos que o áudio-guia para o público em geral (preferencialmente em diversas línguas) é diferente daquele direcionado ao público de
deficientes visuais, assim como o “Libra-guia” deve ser. Não é uma questão
somente de forma, mas de focos, interesses e alcances distintos. Quem vê
e escuta aprende de forma diferente de quem não vê ou escuta. Também
esclarecemos que uma exposição acessível não é aquela cheia de etiquetas
em Braille. O alfabeto Braille é um bom recurso, mas não dá conta da necessidade expográfica e de educação em museus.
Na exposição Tempo ao Tempo há dois recursos expográficos que
precisam ser adaptados para Libras e audiodescrição, o painel de depoimentos (A contribuição dos funcionários: protagonistas de uma grande
cena) e os vídeos das campanhas publicitárias (A cultura das campanhas
publicitárias). Nos demais vídeos, seria interessante o uso do recurso audiodescritivo, pois a legenda em Libras já existe.
Ainda em relação à exposição, pequenas adições de réplicas ou cópias em escala poderiam tornar a exposição mais acessível, o que ocorre
nos museus citados, como forma de ampliar a acessibilidade. No Museu
Hering, seria possível a colocação de muitos desses recursos nos diversos
módulos da exposição. Por exemplo, uma espécie de caixa surpresa poderia conter diversas roupas íntimas, para o deficiente visual passar pela
mesma situação de curiosidade que passa um visitante que consegue visualizar o painel de Intimidades, sala 3. Outro exemplo, peças de roupas
poderiam estar disponíveis para vestir, tocar e sentir o material e a forma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, o que deve ser entendido é que a exposição nunca será
a mesma para todos, pois um deficiente visual não verá a exposição da
mesma forma que um deficiente auditivo, da mesma forma que este não
entenderá da mesma forma que os demais públicos. Portanto, a exposição
deve ser adequada, dando possibilidades aos mais diversos tipos de visitantes, diminuindo assim as barreiras impostas e aquelas construídas por
nós mesmos.
Acreditamos que as sugestões mencionadas neste artigo são possí-

página seguinte

Fig. 5 – Quadrosíntese da análise
e sugestões de
acessibilidade
para a exposição
Tempo ao Tempo.
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Módulo

Temas

Recurso /

Recepção
do Museu

Apresentação
da exposição

Mapa do circuito
expositivo

estratégia

Acessibilidade

Sugestão

Módulo

Temas

Recurso /

Maquete tátil

Sala 2

A contribuição
dos funcionários:
protagonistas de
uma grande cena

Vídeo com
imagem e áudio

A Preservação
do Patrimônio
Cultural

Fotografias

Etiquetas em
Braille

Manter

Objetos do
acervo

Peças de
produção,
catálogos e
amostras, peças
publicitárias

Toque de
algumas peças

Manter

Coleção
“Câncer de
mama”

Etiquetas em
Braille

Introdução à
exposição
Tempo ao Tempo
Sala 1

História e
Trajetória da
Cia. Hering
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O Patrimônio

O contexto
histórico de
Blumenau

Vídeo com
narração e trilha
sonora

Libras

Legenda escrita
em português
Audiodescrição

Linha do Tempo

Painel impresso
com texto e
imagens

Registros
históricos

Áudio com
narração das
Cartas para
leitura

Narração

Matéria-prima:
algodão

Algodão in natura
e nas diversas
etapas de
produção do fio

Tátil

Manter

Objetos do acervo

Peças do acervo:
máquinas, tear,
indumentária,
troféus, etc.

Toque de
algumas peças

Manter

Manter

Libras
Cartas escritas

Etiquetas em
Braille

Anexo

Campanhas

estratégia

Acessibilidade

Sugestão

Libras e legenda
escrita em
portuguës
Audiodescrição

Etiquetas em
Braille
Manter
Fazer réplica
com o símbolo da
campanha.
Manipular a
escultura da
campanha na área
externa

Fazer réplicas de
camiseta de 1910 e
de ceroula
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Módulo

Temas

Recurso /

Sala 3

As coleções,
tendências e
costumes

Vídeo com
imagens

Audiodescrição

A intimidade da
moda

Fotografias /
imagens

Réplicas de peças
colocadas em baú

Criatividade na
moda: Estamparia

Vídeo com
imagens

Réplicas com
padrões (florais,
listrados) e/ou
texturas

Moda no Tempo

estratégia

Amostras de
malhas

Anexo

Acessibilidade

Sugestão

Cópia de roupas
de outras décadas

A produção da
moda

Vídeos com
imagens

Audiodescrição

A cultura das
campanhas
publicitárias

Vídeo com
imagens

Libras e legenda
escrita,
Audiodescrição
Cópia de roupas
de outras décadas

Sala 4
Criatividade na
Educação
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Criação e
customização

Criação de
estampas e
customização de
camisetas

Ampliar as possibilidades para os
deficientes visuais

Tear

Demonstração do
tear

Manter

veis de serem implementadas no Museu Hering e na exposição Tempo ao
Tempo. No entanto, não podemos deixar de registrar que um espaço maior
para o Museu Hering possibilitaria muitas outras possibilidades, um sistema de comunicação e de exposição que permitisse atender dinamicamente a diferentes públicos.
Para podermos alcançar esse objetivo, estudamos e trabalhamos
sempre, ou seja, para fazer com que o Museu Hering amplie sua atuação, é
importante que busquemos nos especializar diariamente.

Fig. 6 – Tipos diferentes de tecidos e
estampas, recurso
expográfico disponível ao toque.
Foto: Ricardo Silva/
Photuspress.
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Museu, cultura e identidade
como possibilidades
turísticas em Blumenau
Gabriel Henrique Michel da Silva

Os museus sofreram grandes modificações a partir da segunda metade do
Século XX, quando passaram por uma época de crise econômica e de desvalorização social para serem, na atualidade, atrativos turísticos. Fato este,
que os fez pensar na sua importância dentro da comunidade e em como
se aproximar dela e proporcionar ações educativas, comunitárias e de lazer, para fazer a comunicação e interação da cultura local com o visitante.
As mudanças aconteceram no conteúdo e na forma, no papel social e nos
espaços utilizados. Nesse contexto, a relação entre o turismo e a cultura
acontece de forma dialógica, na qual o patrimônio e a história ganham
espaço e proporcionam ao visitante maior conhecimento do meio em que
estão inseridos.
Com a atual busca por viagens personalizadas, que sejam inspiradoras e inesquecíveis, faz-se necessário inovar, criar novos produtos ou novas
formas de se apresentar um produto, potencializar atrativos, para que a
atividade turística não se torne obsoleta, uma vez que a exigência por autenticidade aumenta a cada dia. Segundo Naisbitt (1985), foi-se “o tempo
em que os consumidores podiam estar satisfeitos com telefones pretos, refrigeradores brancos e cheques verdes [...]. Um produto para todos é um
produto para ninguém” (apud TOMELIN, 2001, p. 46). Nesse pressuposto,
a cultura torna-se algo em potencial para cada localidade, distinguindo e
valorizando cada segmento de seu meio.
Desta forma, o presente artigo tem como objetivo principal abordar
a importância dos Museus de Blumenau para o turismo, em especial a do
Museu Hering, analisando seus problemas e possibilidades, de maneira
breve, por meio de pesquisas, relatos de visitação e experiências elencadas
no turismo cultural local.
Turismo e Cultura – contextualização

Estagiário do Museu Hering. Acadêmico do curso de Turismo e Lazer da Universidade Regional de Blumenau – FURB.
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tendermos sua definição e sua história, para, assim, caminharmos numa
perspectiva de entendimento do papel que a cultura exerce sobre o turismo e sua real importância.
A história do turismo no mundo surgiu da necessidade da troca de
mercadorias, da cura e da contemplação esportiva, podendo ser observada nos romanos durante o século II a.C. e no século II d.C., que teriam sido
os primeiros a viajar por prazer. Tratava-se de viagens com diversas motivações, seja de prazer, de comércio, de descoberta, realizadas apenas pelos
homens livres. Essas viagens, se comparadas ao que hoje chamamos de
turismo, não se caracterizariam como tal1, pois os que serviam a estas pessoas nas viagens eram os menos favorecidos, geralmente escravos. Com o
declínio do império romano, as viagens acabaram e as ruas começaram a
se deteriorar, houve então uma grande queda da atividade turística, que
só voltou a se proliferar a partir do século XIII na Europa, impulsionada
pelas cruzadas2 e pelas viagens transoceânicas de descoberta.
Nos séculos XVI e XVII, o turismo assumiu um papel diferente, adotando um caráter mais educativo, pois as famílias mandavam seus filhos
para completarem a educação por meio de viagens a outros países, para
assim, aprenderem outras línguas e costumes, adquirindo uma nova experiência de vida. Expostos às más condições de infraestrutura, conforto
e alojamento, apenas jovens do sexo masculino3 poderiam viajar, e teriam
que estar sempre acompanhados por um professor. O grande problema
estava nos duelos de espadas, nos quais muitos jovens viajantes morriam,
uma vez que a arte de duelar fazia parte da educação e da honra aos valores.
A inclusão das mulheres no mercado turístico advém das viagens
organizadas, que surgiram a partir do século XIX, em 1841, com Thomas
Cook, que implantou o conceito de turismo para grupos acessível à classe
média e, com isso, agenciou a primeira viagem de trem organizada, oferecendo um pacote único de férias aos viajantes. Cook organizou também
a primeira viagem de cunho cultural com destino à Feira Industrial de
Londres, onde levou 165 mil excursionistas. Observa-se com isso uma interpretação e organização do fenômeno turístico, semelhante aos dias de
hoje, em que a inovação, o conhecimento de lugares e culturas diferentes,
e a fuga da rotina diária em busca de um local tranquilo e de qualidade
tornam-se imprescindíveis.

1
2

3
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As relações de produção capitalista da sociedade industrial, as quais caracterizam o
turismo atual, não estavam presentes nesta época, porque os serviços eram prestados
pelo braço escravo, não sendo remunerado.
Movimento organizado para recuperar o Santo Sepulcro, que colocou nos caminhos da
Europa muitos viajantes, peregrinos, soldados e mercadores, proporcionando a transformação das pousadas, antes caridosas, em atividades lucrativas, com a criação do grêmio
dos proprietários de pousadas em Florência, em 1282, influenciando todo o sistema de
hospedagem da Itália (BARRETTO, 2010).
Escrevia-se nesta época explicitamente que as mulheres não deveriam viajar e, se por ventura alguma mulher viajasse desacompanhada, ela estaria comprometendo sua reputação.

Em muitos casos, encontram-se, nas definições de turismo, aspectos
relacionados aos fatores econômicos, culturais, de cura e de deslocamento, que juntos abrangem esse fenômeno social, o qual atualmente atinge
o mundo inteiro. Para a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1980, n.
p.), “[...] o turismo compreende as atividades desenvolvidas por pessoas ao
longo de suas viagens e estadas em locais situados fora de seu enquadramento habitual por um período consecutivo que não ultrapasse um ano,
para fins recreativos, de negócios e outros”.
Ao analisar essa definição, nota-se que ela carece nos aspectos culturais, ecológicos e sustentáveis, bases do turismo atual, no qual não se pode
apenas desenvolver os aspectos materiais de infraestrutura, hospedagem
e alimentação, mas também pensar em todo o entorno, como a conservação e preservação do meio ambiente e da biodiversidade, além da comunidade autóctone e seu patrimônio cultural.
Numa visão antropológica, o turismo é considerado uma atividade
transcultural vinculada aos mecanismos sociais de consumo próprio de
um mundo globalizado, que vem experimentando um desenvolvimento
extraordinário, promovendo a conservação e a valorização do patrimônio
cultural (VASCONCELLOS, 2006).
Outros autores demonstram a preocupação com o repouso, a cura,
as necessidades intelectuais, o deslocamento e o entretenimento dos turistas, como De Le Torre (1992, p. 19) retrata em sua definição, dizendo que
O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente, por motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual
para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa
nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural.
Ao pensarmos no turismo como fenômeno social, podemos considerá-lo a atividade de transporte, cuidado, alimentação e entretenimento do
turista, tendo um grande componente econômico, mas suas implicações
sociais são bem mais profundas (LUNDBERG, 1974). Algo ainda pouco explorado pelos autores nas definições desse fenômeno é a busca pelo prazer
dos turistas, algo essencial no que se refere ao atendimento das necessidades dos viajantes, “portanto a categoria de livre escolha deve ser incluída
como fundamental no estudo do turismo” (BARRETTO, 2010, p. 13).
Tendo em vista que o turismo é um fenômeno que cresce rapidamente, muitas vezes, ele foge do controle do planejador, uma vez que cada
visitante compreende e se relaciona com o local de forma diferente, sendo
sempre imprevisível este contato. Barretto (2007, p. 11) afirma que
O turismo é um fenômeno que cresce e se expande de forma bastan91
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te incontrolável e imprevisível através do tempo e do espaço. Em cada momento e lugar que se produz, acontece uma série de relações que sempre
são diferentes, em maior ou menor grau, e nunca totalmente previsíveis.
Da mesma forma que o rizoma de uma planta não é idêntico ao outro, as situações que ocorrem no turismo não se reproduzem, nem sequer
no turismo de massa, caracterizado pelos padrões comportamentais. Esse
fenômeno, portanto, não possui um tronco principal, mas sim múltiplos
atores se relacionam em mútua dependência, partindo de um pressuposto de infraestrutura turística, serviços e atrativos, no qual seu controle e
sua capacidade de carga devem ser cuidadosamente administrados e planejados, para não se tornarem apenas recursos brutos.
Museus e Turismo – possíveis relações
Antes de falarmos propriamente a respeito dos museus e suas possíveis
relações com o turismo, torna-se imprescindível compreendermos o que
de fato significa esta instituição denominada Museu, sua história, seus aspectos e paradigmas.
A primeira referência que se tem sobre museus refere-se ao Mouseion,
na Grécia antiga, que era um local privilegiado de inspiração para os artistas, onde a mente repousava e instigava o pensamento criativo, em busca do agrado às divindades. Em meados do século II, para ostentar o poder,
a riqueza e representar sua história, os romanos tinham grandes coleções4
de objetos, e há também relatos de que durante a idade média, havia uma
enorme coleção pertencente ao imperador Carlos Magno (SUANO, 1986).
Há referências de museus criados no oriente no século X, e no ocidente, a partir do século XVI, quando nobres e príncipes da Europa formavam coleções com espólio de conquistas no oriente ou na recém-descoberta América. No Século XVII, somente viajantes distintos e cientistas
podiam apreciar as coleções e jardins botânicos dos príncipes europeus,
enriquecidas também com as pinturas que começaram a crescer em número e qualidade no Renascimento.
A partir de 1700, a Galeria Imperial de Viena, O Palácio Quirinal
de Roma e o Escorial, da Espanha, permitiram o ingresso do público
mediante pagamento de uma taxa. A Galeria da Corte de Dresden (atual
Alemanha) facilitou as visitas somente a partir de 1746. O Ashmolean, na
Inglaterra, considerado um museu público, permitia apenas o ingresso
de especialistas, estudiosos e estudantes universitários, enquanto que os
museus que dependiam da Igreja somente permitiam o ingresso de convi-

4
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A formação de coleções sempre guardou diversos significados, dependendo do contexto
ao qual se inseria, retratando ao mesmo tempo a realidade e a história de uma parte do
mundo. Os romanos foram os grandes colecionadores da antiguidade e, a partir do século III a.C., as coleções dos templos eram perfeitamente visitáveis pelo público comum e
algumas coleções particulares eram abertas a visitações (SUANO, 1986).

dados especiais, artistas e a elite governante. Ressalta Vasconcellos (2006,
p. 18) que “foi somente após a Revolução Francesa de 1789 que se teve acesso definitivo às grandes coleções, tornando-as, portanto, públicas e passíveis de serem visitadas em diferentes museus”.
Entre 1795 e 1799, o Louvre inovou na forma de se relacionar com
o público. O museu surgiu como resultado da estatização de coleções da
realeza e do clero após a revolução francesa e foi aumentando com os espólios de guerra de Napoleão. Foi considerado desde o início um “museu
do povo”, onde qualquer pessoa podia ingressar sem pagar. Seu objetivo
fundamental era educar as pessoas no sentido de inculcar os valores burgueses após a revolução.
Na Inglaterra, a situação era outra, pois até o século XIX, o estado
não deu apoio aos museus, argumentando que “não era de incumbência
do governo de Sua Majestade dar luxos ao povo” (HUDSON, 1987, p. 48).
Essa situação somente mudaria após a Grande Exposição de produtos
industriais de 1851, que teve como consequências a criação do Museu de
South Kensington e o fim do mito de que os operários não estavam interessados em atividades culturais (HUDSON, 1987, p. 11).
Os museus passaram por uma intensa crise econômica e de desvalorização social em meados do século XX, quando muitos acabaram fechando suas portas. Em 1946 foi constituído, dentro da Unesco, o ICOM5
(Conselho Internacional de Museus), sediado em Paris, com a missão de
discutir os rumos da museologia. A instituição, entre outras tarefas, analisa e determina quais foram os museus paradigmáticos no passado e
quais são no presente. De acordo com a última definição da instituição,
O Museu é uma instituição sem finalidade lucrativa, permanente, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e
expõe, para fins de estudo, educação e fruição a evidência material do homem e do seu ambiente (ICOM, 2009, n. p.).
Acrescenta-se, no mesmo documento, que essa definição de museu é independente da sua administração, do território em que se encontra, da
estrutura funcional que comporta ou das coleções que possui.
A partir de 1960, os museus, especialmente na Europa, iniciaram
movimentos de reivindicação acerca da democratização da cultura, começando a atuar incisivamente com escolas e comunidades afastadas, mudando muitas vezes até de formato.
Na década de 1970, começaram a ser instituídas mudanças tanto na

5

Criado em 1946 por Chauncey J. Hamlim, o ICOM tem como uma de suas principais metas a promoção e o desenvolvimento dos museus, bem como da profissão museal em
nível internacional (VASCONCELLOS, 2006).
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museologia quanto na expografia6, com o propósito maior de aprimorar
e “clarear” a compreensão da exposição para os visitantes, facilitando seu
entendimento. Giraudy (1990, p. 14) afirma que
O museu é a casa dos objetos do homem. [...] Nele, tempo e espaço são abolidos, [...] o museu conserva para amanhã. [...] Mas
essas insubstituíveis coleções de originais bi ou tridimensionais são tão inúteis ao visitante quanto um livro nas mãos de
um analfabeto, se não forem expostas de modo a serem compreendidas ou amadas.
Com o passar do tempo, os museus se desenvolveram e vem aperfeiçoando toda uma metodologia de trabalho, definindo os diferentes momentos
do trato com os objetos, coleta, conservação, documentação, exposição e
ação educativa com uma visão interdisciplinar, organizacional e processual. Esse aprimoramento nos leva a uma relação maior com a atividade
do turismo e do lazer, que podem contar cada vez mais com os museus
como atrativos turísticos e locais de recreação.
Para Rafael (2009, p. 115) o museu “é um lugar privilegiado de conhecimento, tradições e referências. É uma reserva de memória que pode
inspirar a sociedade a crescer, a produzir novos conhecimentos e a se entreter de forma saudável”. Nele, presente e passado interagem como força
transformadora, a fim de transmitir algum significado ao visitante.
Blumenau: história, lazer e cultura para o turismo
A atividade turística revela-se, muitas vezes, redutora das distâncias socioculturais entre as diversas regiões do planeta, proporcionando o intercâmbio de informações e de relações, a fim de diminuir as disparidades
econômicas e sociais, favorecendo a economia e a reprodução da identidade local. Salienta Bell (1981, p. 25-26) que “não se pode distanciar da
visão turística uma visão cultural. Ambas se completam na informação
e, interligadas, tornam mais objetivo o conhecimento dos visitantes em
qualquer comunidade do mundo”.
Na contemporaneidade, muitas mudanças ocorridas nas cidades
afetaram direta ou indiretamente esta atividade e, consequentemente,
o consumismo cultural e turístico aumentou demasiadamente, a ponto
de gerar impactos negativos sobre o patrimônio cultural da comunidade
receptora pela falta de planejamento. Para tanto, essa visão de Lindolfo
Bell torna-se importante ao pensarmos na interligação da cultura com o
desenvolvimento do turismo, seu planejamento e controle, em vista que
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a cultura faz parte da história do local e traz consigo os hábitos, costumes e tradições da comunidade, sendo a ponte de conhecimento entre o
visitante e a comunidade visitada. Assim, cabe ao órgão gestor criar medidas de incentivo ao fortalecimento da identidade cultural da população,
fazendo-a participar ativamente do processo, estimulando-a a divulgar
e reverenciar sua memória e suas tradições, elevando sua autoestima e
pensando num planejamento sustentável para que o turismo cultural se
desenvolva e se torne atrativo.
Para isso, a comunidade deve estar preparada para compreender as
diferenças culturais, políticas e sociais dos visitantes, bem como os visitantes devem respeitar e compreender a cultura da comunidade autóctone para, assim, criarem-se condições de aplicação da cultura ao turismo.
Nesse sentido, a referência aos fatos históricos, tanto oficiais quanto da
memória coletiva, a recuperação das histórias da vida cotidiana, a compreensão dos nexos entre os grandes feitos e a petite histoire são condições
necessárias para se trabalhar adequadamente um recurso cultural do
ponto de vista de sua aplicação ao turismo (BARRETTO, 2000).
Uma das perspectivas que o turismo procura é a harmonia com a
cultura, de modo que ela não se torne um produto comercial, mas sim
uma oportunidade de conhecimentos, de descobertas de valores culturais e de manifestações, com o propósito maior de mostrar suas origens
e mostrar como as diferentes correntes imigratórias tornaram pequenas
localidades em grandes nações.
As grandes emigrações decorridas da Europa no século XIX resultaram na exploração de outros países. Por isso, com a chegada de imigrantes
alemães na região sul do Brasil, a cidade de Blumenau iniciou seu processo de colonização. Hermann Blumenau aqui se deparou com grandes
terras de natureza exuberante, propícias para o desenvolvimento e florescimento de uma nova colônia. Com a intenção de atrair mais imigrantes
para a região, cogitou em utilizar o “turismo”, na época pouco conhecido
e explorado, a favor da promoção e valorização da colônia, conforme segue o relato:
[...] Seria desejável que os turistas aproveitassem estas oportunidades para conhecerem um país com tantas coisas interessantes e extraordinárias a oferecer; portanto, seria oportuno
divulgarem suas impressões junto a outras pessoas para que
o Brasil possa se tornar muito importante para a Alemanha e
transformar-se em núcleo de emigração alemã. Todavia não
se deve desperdiçar tempo com as cidades da Província do Rio
de Janeiro e é melhor procurar as províncias do sul as quais
ainda que pouco conhecidas, exibem uma natureza exuberante, onde desperta e floresce a vida de alemães (BLUMENAU,
1851 apud ERN FILHO; GRAIPEL Jr., 2006, p. 55).
95

Conquistas e Possibilidades Criativas

M u se u H e ri ng

Preocupado não só com o desenvolvimento da colônia, mas com os imigrantes que por aqui se instalavam, Dr. Blumenau construiu uma edificação denominada “Barracão do Imigrante”, uma espécie simples de hospedagem, onde os viajantes poderiam hospedar-se provisoriamente até
conseguirem sua própria habitação, não ficando expostos ao perigo e ao
desabrigo.
A recepção aos recém-chegados a Santa Catarina sempre é
agradável e, inicialmente, todos procuram facilitar sua vida.
Aqueles que desejam economizar conseguem acolhida nos
abrigos do governo, onde podem cozinhar, evitar de pagar
aluguel e gastar pouco para viver. (apud ERN FILHO; GRAIPEL
Jr., 2006, p. 55).
Neste contexto, o respeito pela cultura e compreensão de sua importância
para o desenvolvimento local possibilitou que a colônia de Blumenau se
desenvolvesse, por meio das manifestações culturais que, trazidas da Alemanha, assimiladas e adaptadas à região, transformaram-se num folclore
especial, formado dos costumes do imigrante mesclado dos costumes do
caboclo.
Dr. Blumenau (1851), ao escrever seu guia de instruções para imigrantes, recomendava que eles trouxessem algo que oferecesse o lazer
individual e comunitário, proporcionando momentos agradáveis e culturais a todos, sendo “importante não esquecer um livro de canções e os
pequenos instrumentos musicais [...] para com estes, proporcionar momentos agradáveis a si mesmo e aos vizinhos” (apud ERN FILHO; GRAIPEL
JR., 2006, p. 157).
Museus de Blumenau e o Turismo Cultural
A definição de turismo cultural está relacionada à motivação do turista, especificamente a de vivenciar o patrimônio histórico e cultural e determinados eventos culturais de uma cidade, de modo a presenciá-los e preservar a sua integridade. Portanto, deve estar em conjunto com as definições
estratégicas e com as políticas públicas que privilegiem os bens culturais,
para que seu uso turístico seja compatível com as demandas dos consumidores e com os interesses das comunidades e de seu ordenamento espacial.
Não faltando à integridade dos diferentes componentes culturais e ambientais, e à complementaridade da oferta de serviços turísticos, através de
uma infraestrutura adequada às peculiaridades de cada localidade.
O Ministério do Turismo (2006, p. 13), em parceria com o Ministério da Cultura e o Instituto Histórico e Artístico Nacional, estabeleceu um
recorte nesse universo e dimensionou o segmento na seguinte definição:
“[...] turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à
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vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico
e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”.
Cabe lembrar, também, que o patrimônio cultural por si não é um
produto turístico. Para se transformar em um produto, ele necessita ser
trabalhado para atender à demanda real e efetiva que já aflua ao destino,
ou à demanda potencial da atividade turística, deixando de ser um mero
recurso para se tornar um fator de atratividade, por sua autenticidade, por
sua importância histórica, por seu contexto e, sobretudo, pelo valor que
representa para uma determinada comunidade.
O patrimônio cultural de uma cidade, contudo, pode estar representado em diversos locais, encontrando nos museus um cenário ideal
para ser exibido, que através da sua função social e suas ações educativas, comunitárias e de lazer buscam fazer a comunicação e interação da
cultura local com os visitantes e proporcionar à comunidade autóctone a
preservação de suas tradições e de sua cultura.
Para tanto, uma cidade que almeja tornar-se atrativamente turística,
a preservação do seu patrimônio passa a ser uma estratégia indispensável,
uma vez que o turismo sustentável amplia a frequência de visitantes aos
museus, proporcionando seu reconhecimento e valorização, estimulando,
assim, a conscientização de sua importância para a comunidade que os
recebe, a qual igualmente se beneficia na geração de renda e de empregos
diretos e indiretos.
Partindo deste pressuposto, a relação da cidade de Blumenau com
os museus em seu contexto do turismo cultural começa em 1936, quando
é instituído o primeiro museu na cidade, o Museu de Ecologia Fritz Müller. Este, num primeiro momento, procurava retratar a história de um dos
imigrantes que se instalou na colônia, seus costumes e práticas e, posteriormente, adquiriu um caráter ecológico-educativo.
No ano de 1967, foram instituídos mais dois museus na cidade, o
Museu da Família Colonial e o Museu de Artes de Blumenau, os quais, geridos pelo poder público, tinham o propósito de preservar a cultura e a arte
de Blumenau e, com isso, começou a fortalecer-se o turismo cultural na região. Todavia, diferentemente dos museus da Europa, em Blumenau essas
instituições não tinham um papel social fortificado, nem relações grandiosas com o turismo, eram apenas embriões do movimento turístico.
Na década de 1990, a cidade contava com mais cinco museus, que
buscavam retratar traços da cultura da região, bem como suas características gastronômicas, seu ensino e seu relacionamento com o tratamento
da água, cada qual com suas peculiaridades diferenciadas pelo acervo. A
partir dos anos 2000, então, a cidade passou por um momento de maior
conscientização e valorização de seu patrimônio cultural, momento em
que cerca de quatro museus e um centro cultural foram inaugurados.
Atualmente, na cidade de Blumenau, aparecem cadastrados 12 mu97
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Fig. 1 – Quadro realidade dos museus
de Blumenau.

seus e um Centro Cultural, dentre eles, seis museus e o centro cultural pertencem à Fundação Cultural de Blumenau, outros três museus pertencem
a órgãos públicos e outros três museus são de iniciativa privada.
O potencial turístico dos museus de Blumenau pode e deve ser explorado, tendo em vista sua importante contribuição para o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. Portanto, a interação social
nos museus tem papel fundamental, pois sem ela seu acervo não passa de
um agrupamento de coisas que não transmitem significado.
A partir dos museus de Blumenau, foi feito um estudo empírico de
caráter exploratório7, no qual se conseguiu ter, a partir dos dados coletados, maior visibilidade da atual situação em que eles se encontram e como
se relacionam com a comunidade e com os turistas. Por meio de fichas de
registro de dados, constatou-se o estado de sua infraestrutura, sua administração, seus recursos humanos, acessibilidade, sinalização, atividades
mensais para a comunidade, atendimento, dentre outros grandes paradigmas enfrentados pelos museus da cidade. Fazemos uma primeira constatação, não foi possível averiguar a atual situação de todos os museus da
cidade, por seus problemas administrativos e de comunicação.
Pontuaram-se, portanto, alguns dos paradigmas atuais dos museus,
com base nos dados do quadro da figura 1.
Analisando o conjunto de dados, averiguou-se que os paradigmas
enfrentados pelos museus de Blumenau encontram-se na sua infraestrutura, pois é necessário maior atenção com relação aos aspectos de acessibilidade e preservação do patrimônio; na capacitação profissional, sendo
necessário treinar e melhorar o serviço prestados ; e atenção na competição “não saudável” existente entre eles, o que prejudica a imagem e toda a
atividade turístico-cultural da cidade, uma vez que a falta de referências
a outros museus demonstram a carência de parcerias existente entre eles.
Assim a atividade turística necessita de um conjunto de serviços e
ações para que ocorra de forma saudável e efetiva, tornando-se prioridade
ter infraestrutura e profissionais capacitados em conjunto com suas exposições e trabalhos complementares, para atender não somente os desejos
dos turistas, mas também os anseios da comunidade local.
Desvendou-se, contudo, que a respeito do museu que melhor se
adéqua às propostas do turismo cultural e, por conta dissto, recebe mais
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Por meio do programa de iniciação científica FURB-CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), a pesquisa originou-se na cidade de Blumenau,
sendo orientada pela Profa. Dra. Margarita Barretto. Teve como objetivo a realização
de um diagnóstico dos museus de Blumenau e sua correspondência com os padrões da
museologia contemporânea mundial. Tratou-se de uma pesquisa de campo exploratória
descritiva, com utilização de entrevistas estruturadas, observação não participante, com
suporte bibliográfico, documental e registro fotográfico. Objetivou-se aplicar a pesquisa
para contribuir na integração dos museus com os conteúdos do curso de Turismo e Lazer
da FURB, tendo resultados parciais a respeito da gestão dos museus de Blumenau e sua
atual situação.
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visitantes escolares e espontâneos, é o de gestão privada de uma fundação8, o Museu Hering9. Isso ocorre pelo fato de o Museu oferecer oficinas e
eventos gratuitos para a comunidade mensalmente, trabalhos educativos
para escolas, com atividades essencialmente lúdicas dirigidas às crianças,
teatros de fantoches, quebra-cabeças, atividade de contar histórias, visitas
guiadas do início ao fim da exposição, interação com os objetos, e também oferece uma infraestrutura adequada e acessível a todos, tornando-se assim mais atrativo. Hoje, o Museu Hering é referência na cidade, por
exercer sua função social, educativa e turística em harmonia, deixando a
atividade fluir de forma que todos saiam beneficiados.
Considerações Finais

vendo a competição “por números de assinaturas”, mas sim a preocupação
em integrar e manter vivos esses espaços, fazendo com que a atividade se
torne atrativa e saudável para os turistas e para a comunidade autóctone.
A referida rede serviria de aporte para a capacitação profissional entre os museus, pois poderiam ocorrer workshops sobre temas pertinentes
às necessidades atuais das instituições, bem como melhorar a comunicação entre elas, para que um visitante, ao conhecer determinado museu,
receba indicações de outros que possa visitar também, a fim de ampliar
seu conhecimento a respeito da cultura local.
Com isso, reduzir-se-ia as disparidades entre os museus da cidade e
se evitaria a atual “briga por visitantes” que ocorre constantemente, melhorando o fluxo turístico e capacitando os profissionais da área.

Na atualidade, aumenta o número de turistas que visitam os museus motivados pelas novas formas de exibição, que lhes permitem acesso a informações sobre a realidade do lugar que estão visitando, de uma forma amena, mas com cunho científico, o que não se obtém nem através dos guias,
nem num parque temático, por exemplo, onde, de acordo com alguns críticos, mostra-se o que foi denominado Distory10, uma história criada para
fins turísticos (Kirshenblatt-Gimblett 1997, p. 171).
Nesse novo paradigma, os museus estão procurando sua autossustentação, equilibrando a cobrança de ingressos com a venda de souvenires,
bem como a inserção de lanchonetes, cantinas ou restaurantes anexos ao
seu espaço, atraindo grande quantidade de turistas. Muitos museus possuem, ainda, atividades paralelas que complementam suas exposições,
tais como oficinas de manipulação de estímulo à criatividade, vídeos informativos, encenações, experimentos e atividades essencialmente lúdicas dirigidas às crianças.
No que tange a cidade de Blumenau, vê-se que ela possui grande
capacidade de se tornar um atrativo turístico de cunho cultural, se conseguir trabalhar em harmonia a parceria entre seus museus e a museografia
atual – o que inclui uma expografia densa e atraente –, tornando-se fundamental ter profissionais capacitados, infraestrutura adequada e uma boa
comunicação entre os museus.
Esses são paradigmas presentes na atualidade da cidade, os quais
poderão ser supridos se houver uma Rede de Museus que contemple os
aspectos de hospitalidade, capacitação, turismo e comunicação, não ha-

8
9
10
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Fundação Hermann Hering.
Fundado em 2010 pela Cia. Hering, contempla a história da trajetória da família, bem
como sua influência na região de Blumenau e no Brasil, além de tratar de diversos assuntos referentes à moda, publicidade, arquitetura e turismo.
O caso mais polemico é Disney World, parque temático para o qual a maior parte das
críticas da comunidade científica europeia e norte-americana se dirige. Disney history, o
Distory, define uma história com poucos registros que a fundamentem (Kirshenblatt-Gimblett 1997, p. 171).
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A Gebrüder Hering e a
conquista do mercado
nacional – 1880–1910
Mariana Luiza de Oliveira Deschamps

A trajetória histórica que a empresa Gebrüder Hering atravessou, em seu
início, estende-se desde o período colonial de Blumenau e, ao mesmo
tempo, inseriu-se também em uma esfera mais ampla, contemplando os
últimos anos do Império brasileiro e o início da República no Brasil. O
recorte temporal que este texto busca abordar desdobra-se de 1878, com
a chegada de Hermann Hering no Brasil, até o ano de 1908, momento de
grande representatividade para a empresa, que recebeu uma medalha de
ouro na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, pelo melhor produto de
malha apresentado na mostra.
A abordagem narrativa deste artigo, marcada por pinceladas da história cultural, busca trazer à tona a diversidade de material para estudo
que emerge da Cia. Hering, principalmente a partir de 2010, ano em que
foram abertas as portas do Museu Hering e que, paulatinamente, suscitou
neste espaço a maior acessibilidade à pesquisa no Acervo Museu Hering.
Nestas páginas, procura-se ilustrar como a pesquisa histórica possibilita
um aprofundamento da história dos seus objetos e sujeitos. Neste caso, o
aprofundamento, ou o trazer à tona, se deu sobre os dois momentos em
que a Gebrüder Hering participou de feiras expositivas, sendo em ambos
os momentos premiada.
Colônia Blumenau: o lugar escolhido

Monitora do Museu Hering. Bacharela e Licenciada em História pela Universidade
Regional de Blumenau – FURB.
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A cada mês de janeiro que se iniciava, Hermann Blumenau elaborava seu
relatório geral da Colônia, trazendo diversos dados do ano anterior, desde a entrada de imigrantes, a opção religiosa da população, a moralidade
local, até os dados tabelados gerais. O relatório geral de 1878 apontava a
presença de diferentes nacionalidades, sendo elas “Nacionais – 1.300; Alemães e outros da raça germânica, com poucos eslavos (polacos) – 9.400;
Austríacos de língua italiana – 1.550, Italianos – 730, Franceses e diversos
– 20” (BLUMENAU, 1879, p. 2). Neste montante de 13.000 almas da Colônia
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Blumenau encontrava-se Hermann Hering.
Um ano antes, Hermann Hering ouviu falar de um lugar chamado
Blumenau por um imigrante chamado Weise , que estava de passagem
pela Alemanha naquele momento, mas que logo regressaria para a referida colônia. Em setembro de 1878, Hermann Hering embarcou para o Brasil para verificar as possibilidades de imigração e sobrevivência ao sul do
país. Enquanto isso, sua esposa, filhos e seu irmão Bruno, que mais tarde
seria seu sócio no Brasil, permaneceram morando na cidade de Dresden,
na Alemanha. Hermann seguiu sua viagem levando em pensamento as
informações relatadas por Weise, as quais diziam que em Blumenau
[...] podia-se caçar e pescar sem carteira de licença. Também
contou que lá havia uma imensidade de frutas, tanto conhecidas, como exóticas, que são baratíssimas. O idioma na colônia
era o alemão, mas também o vernáculo, o português era fácil
de aprender, pois ele já podia se entender muito bem com os
brasileiros. [...] Lá um comerciante poderá fazer bons negócios
com mercadorias importadas da Alemanha. Os direitos da alfândega são mínimos e o que a gente mesmo traz não paga
imposto alfandegário. (HERING, 1980, p. 30)
Em outubro do mesmo ano Hermann Hering instalou-se na Colônia Blumenau e sua primeira carta já relatava uma impressão realista do lugar,
pois por meio dela “esclareceu antes de tudo que Weise havia descrito a situação num tom muito rosado, quando não havia exagerado ou mentido”
(HERING, 1980, p. 31). Posteriormente, em correspondência a sua família,
em março de 1879, Hermann Hering pontuava que foi uma decisão assertiva viajar sozinho para Blumenau, pois se toda família tivesse imigrado
naquele momento “não teríamos outra saída do que nos estabelecer longe
de qualquer centro, entregues a todos os dissabores de uma vida no meio
do mato, sem caminhos e sem condições, abandonados e lutando contra
cobras, insetos e a floresta” (HERING, 1879a, p. 1).
Outro comentário a respeito da realidade local de Blumenau foi escrito por Paul Hering, filho de Hermann, em 1879, “a essa época a Colônia ainda estava em sua fase inicial, mal tendo deixado de gatinhar, pois
além de madeira não havia outra exportação importante” (HERING, 1980,
p. 33). O evidente desapontamento expressa o encontro dos imigrantes
com a realidade colonial agrícola de Blumenau, característica não idealizada por eles, embora sua chegada à Colônia tenha ocorrido quando ela já
apresentava mais de duas décadas de atividade.
Hermann Bruno Otto Blumenau iniciou uma colonização particular, e a localidade recebeu o seu próprio sobrenome. A data oficial de fundação da cidade foi registrada como dia 2 de setembro de 1850, por meio
da imigração de 17 germânicos. Após dez anos de regimento particular, a
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Colônia Blumenau apresentava dificuldades financeiras, com isso, o Império Brasileiro a comprou. A Colônia tornou-se oficialmente do governo,
porém em sua administração permaneceu a figura de Hermann Blumenau, que somente se desligou da direção quando Blumenau tornou-se cidade, na década de 1880.
Na época, o Império brasileiro economicamente era sustentado pela
monocultura cafeeira escorada na mão de obra escrava, mas, a partir da
Lei Eusébio de Queirós, datada de 1850, que decretava o fim do tráfico
negreiro no Brasil, percebe-se uma política nacional que gradativamente
investia na substituição da mão de obra escrava pelo trabalho oferecido
pelo imigrante.
Concomitantemente a esse processo, o Império baseado nos princípios teóricos1 da época buscava branquear sua população, tendo em
vista que isso o colocaria em uma condição de uma sociedade rumo ao
progresso. Até aquele momento a população brasileira era composta principalmente por negros. Segundo dados do memorialista blumenauense
José Deeke, “no ano de 1840, o Brasil contava, entre seus cinco milhões
de habitantes, com nada menos do que dois milhões de escravos negros!”
(DEEKE, 1995, p. 29). A partir disso, a vinda do imigrante branco e europeu significava uma mudança na força de trabalho atuante no Brasil, mas
igualmente representava o corante que tingiria a população nacional de
branco, de acordo com os almejados planos imperiais.
A vinda de imigrantes, como o caso de Hermann Hering, portanto,
estava de acordo com os planos do império. Quando Hering se estabeleceu
na Colônia, levou um tempo relativamente curto, cerca de 7 meses, para
adquirir uma casa de excelente localização. No ano de 1879, mais especificamente “no dia 25 de Abril, Hermann Hering Sênior [...] comprou de
Ludwig Weise um terreno de 11,30ms. de frente na Rua 15 de Novembro,
com uma casinha nele construída” (HERING, 1980, p. 143). Esta propriedade localizava-se no centro da cidade, conhecido na época como Stadtplatz,
onde se desenvolveram alguns dos principais comércios da cidade.
Nos planos de Hermann Hering, a casa serviria para acomodar toda
a família que migraria ainda naquele mesmo ano, pois em sua carta de
31 de julho de 1879, diz-se desanimado: “a carta de vocês de 16 de junho

1

O Império brasileiro pautava-se nas doutrinas raciais europeias do século XIX. Sobre
isso, cabe citar a obra O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil
– 1870 – 1930, na qual Schwarz apresenta a questão, explanando como o Brasil se englobava a tais princípios, embora sua estrutura ainda se caracterizasse pelo escravismo,
tropicalismo e com fundamentos econômicos majoritariamente baseados em atividades
agrícolas. Segundo Schwarz “[...] o conhecimento e a aceitação desses modelos evolucionistas e darwinistas sociais por parte das elites intelectuais e políticas brasileiras traziam
a sensação de proximidade com o mundo europeu e de confiança na inevitabilidade do
progresso e da civilização, isso implicava, no entanto, certo mal-estar quanto se tratava
de aplicar tais teorias em suas considerações sobre as raças. Paradoxalmente, a introdução desse novo ideário científico expunha, também, as fragilidades e especificidades de
um país já tão miscigenado” (SCHWARZ, 1993, p. 34-35).
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só chegou ontem à noite às minhas mãos onde leio surpresa que você
querida Minna alterou novamente seu plano referente à viagem para cá.
Eu aguardava com tanta alegria o reencontro [...]” (HERING, 1879b, p. 1).
Como a possibilidade de reunir toda a família naquele ano não se concretizou, nesta mesma carta, Hermann Hering escreve à esposa: “ao menos
por ora permitas que Lieschen [Elise] e Paul venham para junto de mim.
Não deixarei que falte algo da Lieschen [Elise]. Paul, por sua vez, será agraciado com trabalho suficiente e compensador” (HERING, 1879b, p. 1). Os
dois filhos mais velhos do casal Hering foram chamados pelo pai a imigrar para o Brasil, na mala, recomendava aos filhos que trouxessem artigos de tecidos, pois estas remessas de mercadorias importadas poderiam
ser vendidas na Colônia Blumenau.
Paul Hering, em sua obra Memórias, aventuras, anotações (1861-1942),
descreveu sua chegada ao porto de São Francisco, como um dia bastante
movimentado, pois lá havia
[...] lanchas esperando para levar toda nossa bagagem para
a alfândega. Lá tudo foi submetido a uma rigorosa fiscalização, pois aguardavam a chegada de um viajante joinvilense,
do qual diziam trazer muitas mercadorias consigo. Tudo foi
posto de lado. Nós também trazíamos uma caixa, com toalhas
adamascadas, lenços e aventais e outras coisas que não passaram. Tivemos por isso que sofrer também o rigor da fiscalização. Quase que um ano depois é que recebemos os objetos,
depois do pagamento de altas taxa aduaneiras (HERING, 1980,
p. 32).
Infelizmente, o relato do imigrante Weise para a família Hering, poucos
anos antes, de que a bagagem do viajante não sofria imposição de taxas na
alfândega, não se aplicou nessa viagem de Paul e Elise Hering. As toalhas
adamascadas, lenços e aventais, produtos que Hermann Hering esperava
comercializar em Blumenau, somente chegaram a suas mãos quase um
ano mais tarde. Entrementes, Hermann Hering, em suas negociações de
mercadoria, encontrou a oportunidade de fazer negócio com um imigrante suíço que, “abandonado pelos sócios, fizera-lhe a oferta de um pequeno
tear circular manual de madeira e de uma caixa de fios, de procedência
francesa” (HERING, 1987, p. 89). Segundo Hermann: “após longo debate
adquiri a máquina e a linha por 290 mil réis” (HERING, 1879a, p. 4), este
tear francês é descrito com minúcia por Paul Hering como um “tear circular para ponto de meia (27 grosso, 2 mailleuses2)” (HERING, 1980, p. 143).
Na busca de capital, a negociação do tear rendeu, de fato, outro be-

2
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A especificação “27 grosso” refere-se à espessura da agulha utilizada na máquina, já a
palavra “mailleuses” significa o número de alimentadores que o tear possuía.

nefício. Hermann optou por permanecer com a posse do tear, mas ”vendeu
parte da matéria-prima adquirida em Joinville a um fabricante de toalhas
de mesa em Blumenau, pelo preço de 300 mil-réis, com essa quantia se
fez pago o tear e o fio [...]” (HERING, 1987, p. 89). Ao fim, Hermann Hering
ainda teve 10 mil-réis de lucro. Porém o tear, que oportunamente surgiu
entre as negociações de Hermann Hering, ficou como propriedade de Hermann e se tornou o maquinário básico imprescindível para dar início à
empresa dos Irmãos Hering no ano de 1880.
A empresa Gebrüder Hering em atividade
O reencontro familiar ocorreu apenas em 1880, quando a família de
Hermann Hering viajou para o Brasil; vieram Minna Hering e os filhos
Johanna, Nanny, Margarete, Max e Gertrud, juntamente com o irmão de
Hermann, Bruno Hering. Os relatos que se tem desse período pouco expressam o reencontro, pois dias após a reunião familiar, a Colônia Blumenau viu-se afetada por uma grande enchente. Gertrud Gross-Hering, uma
das filhas do casal Hermann e Minna Hering, deixou registrados em seus
escritos como “é fácil imaginar o desespero de mamãe, diante da maneira
com que os céus haviam preparado a nossa recepção numa terra estanha”
(GROSS-HERING, 1960, p. 1). Mais detalhadamente ela escreveu:
Papai não acreditava que houvesse uma grande enchente e
procurava tranquilizar minha mãe. Até que uma manhã, a
água estava em nosso quintal e continuava a subir. Só então,
papai, com o auxílio do seu irmão Bruno, começou a transferir móveis e utensílios para o sótão. Mas o novo tear, que foi
o começo do desenvolvimento da nossa indústria, não pode
mais ser desmontado. Teve que ser deixado aos azares da sorte.
(GROSS-HERING, 1960, p. 1)
O tear, embora marcado pela enchente, sofreu a manutenção necessária e
foi posto a trabalhar, dando início à produção da empresa familiar Gebrüder Hering. Ainda que a empresa tenha sido fundada em 1880, somente
em 23 de maio de 1893 registrou seu Contrato Social. Hermann e Bruno
Hering assinaram e registraram nove clausulas no total, na primeira delas “Os dois contractantes [sic] constituem sob a forma Gebrüder Hering
(irmãos Hering) uma sociedade commercial [sic], que será registrada no
registro commercial [sic], com o fim de fabricar e vender meias e outros
trabalhos de malha. A sociedade terá sua sede na Villa de Blumenau” (Contrato Social Gebrüder Hering, 1893, p. 1).
Na sociedade, o irmão mais velho, Hermann, além de bom negociador – como se pode perceber no caso descrito acima, em que ele fez a
aquisição do tear –, era também descrito com comportamento “[...] severo,

Páginas
seguintes

Fig. 1 – Contrato
Social Gebrüder
Hering, assinado
pelos irmãos
Hermann e Bruno
Hering, em 23 de
maio de 1893.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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relevando ainda, não obstante a vanguarda de seu empreendimento, certo conservadorismo e cautela nos negócios, dentro da ambição moderada”
(HERING, 1897, p. 102). Já Bruno Hering trabalhava na parte da “[...] talharia e na tinturaria e foi o vendedor inicial dos artigos de malha. Cuidou da
assistência social da fábrica, deu início a um projeto de reflorestamento
para preservar a natureza local e participou da fundação de sociedade de
cunho cooperativista [...]” (HERING, 1897, p. 103).
Os sócios, por suas características diferentes e complementares, estabeleceram também, no contrato social de 1893, pela cláusula quinta,
“que todos os negócios além do ramo que constitui a sociedade necessitarão o apoio de ambos os sócios” (Contrato Social Gebrüder Hering, 1893,
p. 2), ou seja, qualquer negócio em que não houvesse acordo entre ambos
seria considerado particular, o que implicaria ao indivíduo os lucros ou
prejuízos do negócio, não interferindo nos rendimentos da sociedade comercial da Gebrüder Hering.
No ano de 1885, Bruno Hering, em correspondência para sua família que se encontrava na Alemanha, comentou sobre a situação da empresa: “nossos negócios estão ido do mesmo jeito como antigamente. Temos
trabalhado muito e no último ano também fomos para frente, tanto que
não fizemos pausa na fabricação” (HERING, 1885, p. 1). A fabricação dos
produtos de malha da Gebrüder Hering foi inicialmente destinada ao comércio local, seguindo posteriormente com vendas regionais, isto é, para
as colônias vizinhas, como, por exemplo, Brusque. Conforme conta Gertrud Gross-Hering, Bruno Hering seguia montado em uma égua e “ele ia
montado nela até Brusque, uma mala na garupa com amostras de camisas
e meia. Tio Bruno usava um pala que ajudava a proteger as amostras que
levava. [...]” (GROSS-HERING, 1955, p. 9).
Embora com foco no mercado consumidor local e regional, os Irmãos Hering, em 1882, participavam de uma feira expositiva na cidade de
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em correspondência de Bruno Hering,
de 23 de janeiro de 1882, o mesmo relata sobre a participação da empresa
na feira e que receberam “a medalha de prata pelas suas camisetas e ceroulas” (HERING, 1882, p. 1). A exposição e premiação dos produtos Hering
em uma feira estadual em 1882 não repercutiu, de imediato, num aumento do mercado consumidor da empresa, pois a comercialização com o estado do Rio Grande do Sul somente ocorreu a partir de 1898. No entanto,
a exposição demonstrou a busca por uma maior visibilidade da Gebrüder
Hering no contexto que ia além do regional.
Exposições Universais:
influências e inspirações na sociedade brasileira
O Império brasileiro registrava estatisticamente um número elevado de
escravos no país, e suas práticas de gradativamente extinguir o uso da
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mão de obra escrava na sociedade eram lentas, a fim de não desequilibrar
a economia, que, de modo progressivo, passou a contar com a mão de obra
do trabalhador assalariado. O Império ambicionava o progresso, e para
isso se concretizar o setor industrial brasileiro necessitava apresentar
crescimento.
Assim, dois processos – escravidão e imigração – tomavam seus rumos simultaneamente no país, enquanto o monarca Dom Pedro II regia o
Brasil segundo os ideais ditados pelo Velho Mundo.
Em 1851, o mundo voltava seu olhar para um grande evento anunciado, a Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, isto é, a primeira Exposição Universal. Realizada em Londres, na capital propulsora
da industrialização mundial, a exposição foi marcada pela opulência do
Palácio de Cristal e lançou ao mundo a tradição das Exposições Universais,
juntamente com os supostos ensinamentos do sucesso progressista oriundos da indústria.
Basicamente, as Exposições funcionaram como “vitrina de exibição
dos inventos e mercadorias postos à disposição do mundo pelo sistema de
fábrica” (PESAVENTO, 1997, p. 14). Ao partir do pressuposto de que todo
material exposto foi previamente selecionado, classificado e pensado, isso
nos leva a entender que havia uma mensagem a ser transmitida: a representação construída de progresso pautada no desenvolvimento industrial.
Para tomar como referência o conceito de representações, é necessário primeiramente compreender que “a história cultural [...] tem por principal objecto [sic] identificar como em diferentes lugares e momentos uma
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 16-17). Ao compreendermos que a realidade das Exposições
Universais é construída, sem o compromisso de neutralidade, significa
que estas feiras são a expressão de “[...] mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores
que são os seus, e o seu domínio” (CHARTIER, 1990, p. 17). Neste sentido,
é “impróprio pensar que as exposições do século XIX vendessem apenas
produtos, quando aquilo que se vendia, primordialmente, era a ideia da
sociedade industrial, do progresso material como caminho de felicidade
[...]” (BARBUY, 1999, p. 40).
Outras edições posteriores ocorreram em países da Europa e também
nos Estados Unidos. Logo, a universalidade que o próprio nome do evento faz menção não se refere especificamente à internacionalidade do local
onde se ambientavam as exposições, mas principalmente pela pretensão de
expor tudo que era possível e desejável em cada mostra que acontecia.
O Império brasileiro foi convidado a participar na terceira edição
do evento, que novamente tomou a capital londrina como sede, em 1862.
Em geral, foram apresentadas matérias-primas como algodão, café, mate,
madeiras, entre outros. O Brasil aceitou o convite em 1862 e tornou-se
uma presença constante nas Exposições seguintes.
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“Sem dúvida alguma, o Brasil representava a consagração do exotique: nação-continente, espécie de fantasia tropical governada por um
monarca de cultura francesa, liberal, simpático e esclarecido” (PESAVENTO, 1997, p. 196). Apesar de grande destaque dado às matérias-primas nacionais e exóticas, era estratégico para o governo representar o Brasil no
evento, seja para melhorar a imagem externa como esclarecida, devido à
visibilidade gerada por estar presente no evento, seja por desencadear no
país inovações e influências ditadas pelo movimento de industrialização.
Com isso, o Brasil passou a realizar constantes exposições nacionais
e regionais, que eram etapas seletivas na escolha do que seria mostrado ao
mundo, como, por exemplo, a primeira Exposição Nacional do Brasil, que
ocorreu em 1861. Por meio de uma sanção imperial, o governo instituiu
a abertura das “[...] exposições provinciais em novembro de 1861, ficando
os presidentes de província autorizados a realizar as despesas necessárias
para tal fim e remeterem para a Corte os produtos julgados mais significativos e perfeitos para representar aquela região” (PESAVENTO, 1997, p. 99).
As exposições provinciais eram o início de uma série de seletivas, e os elementos ali escolhidos seguiam para a exposição nacional, a qual, por sua
vez, englobava a reunião dos mais variados elementos que representavam
os diversos espaços e regionalismos brasileiros. Por fim, eram escolhidos
os elementos potenciais que representariam o Brasil nos eventos internacionais.
A Colônia Blumenau participou efetivamente dos eventos nacionais,
ora por meio do próprio dirigente que representava a Colônia, como é o
caso de Hermann Blumenau, que representou, por exemplo, a Colônia na
Exposição Universal de Paris, em 18673; ora por meio dos habitantes de
Blumenau que participavam expondo produtos próprios, desde matérias-primas a produtos manufaturados.
No caso dos habitantes que se propunham a participar das exposições, tem-se Hermann Hering, que se dirigiu a Porto Alegre e participou,
em 1882, da feira na capital rio-grandense, sendo premiado pelo produto
“malha” lá apresentado. A premiação e a situação que a empresa Hering se
encontrava naquele momento foram relatadas por Bruno Hering em correspondência a seus familiares na Alemanha:
O nosso negócio está andando cada vez melhor. Há quatro
semanas estamos exclusivamente trabalhando por pedidos e
ainda não terminamos. Na Feira em Porto Alegre, Hermann
recebeu a medalha de prata pelas suas camisetas e ceroulas.

3

Para mais detalhes sobre a participação blumenauense nas Exposições Nacionais e
Internacionais: Oliveira, M. L. de. Festejos do progresso: o Império Brasileiro e a Colônia
Blumenau nas Exposições Universais (1860-1883). Anais eletrônicos do XXVI Congresso
Nacional de História, 2011.
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No catalogo havia o aviso que somos a única fábrica do Brasil.
Espera-se que, em consequência, o negócio se desenvolva mais
ainda. (HERING, 1882, p. 1)
A medalha de prata recebida em função das camisetas e ceroulas apresentadas na mostra releva, basicamente, como a empresa dos Irmãos Hering,
ainda em seu núcleo de produção familiar, buscou tornar seu produto
conhecido no mercado consumidor do estado vizinho de Santa Catarina.
Além disso, o fato de ser a “única fábrica do Brasil” representa, dentro da
situação nacional, o início da industrialização preconizada pelo Império
brasileiro, que buscava representar-se modernizado, o que coloca a empresa como participante fundamental da sociedade brasileira.
A premiação mais tarde repetiu-se, desta vez em um evento de maior
porte, na Exposição Nacional do Rio de Janeiro de 1908. A Exposição Nacional daquele ano foi grandiosa, pois comemorava o centenário da vinda
de Dom João VI e da corte portuguesa para o Brasil, momento em que paralelamente ocorreu a abertura dos portos, as chamadas nações amigas.
A Exposição Nacional de 1908, sendo destinada a marcar no
caminho dos seculos o primeiro estádio da vida do Brazil no
mundo civilisado, sem a dependência do vinculo colonial que
prendia o seu commercio nas relações internacionais, deve
apresentar tambem os olhos dos visitantes com os productos
de sua actividade no commercio, na industria e na agricultura,
assim como nas sciencias, nas lettras e nas artes, o aspecto geral
do seu territorio, de sua população e do seu movimento social
e econômico [sic]. (Directoria Geral de Estatística, 1909, p. 10)

Fig. 2 – Capa
do “Boletim
Commemorativo
da Exposição
Nacional de 1908”.
Directoria Geral de
Estatística do Rio
de Janeiro, 1909.
Fonte: Biblioteca
IBGE/Coleção
Digital.

Fig. 3 – Demonstrativo estatístico
das “Vias e Meios
de Comunicação no Brasil”, o
progresso de 100
anos era representado através
de tabelas e
ilustrações, como
no caso da figura
acima. “Boletim
Commemorativo
da Exposição
Nacional de 1908”.
Directoria Geral de
Estatística do Rio
de Janeiro, 1909.
Fonte: Biblioteca
IBGE/Coleção
Digital.

Em busca de apresentar o caminhar do Brasil ao longo de um século de
transformações, a Diretoria Geral de Estatísticas do Rio de Janeiro retratou, através de um boletim, um levantamento sobre diferentes aspectos
da sociedade brasileira. O boletim foi dividido em quarto grandes temas:
território, população, movimento econômico e movimento social; sendo
expostos dados desde médias anuais barométricas até o número de imigrantes que entraram no país até 1907. O boletim foi elaborado especialmente “para ser distribuído durante a Exposição Nacional de 1908” (Directoria Geral de Estatística, 1909, p. 12).
A Exposição Nacional do Rio de Janeiro “foi inaugurada em 11 de
agosto e esteve aberto ao público até 15 de novembro de 1908” (PEREIRA,
s.d., p. 17). Uma visitação intensa marcou a exposição, todos foram lá para
apreciar os pavilhões que contavam a história do progresso nacional. Isso
entra em concordância com o que Chartier afirma ser o processo de civilização, que ocorreu nos séculos XIX e XX, quando as sociedades marcadas
pelo elemento do trabalho passam a seguir “uma hierarquia dos valores
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que dá a primazia ao sucesso econômico” (CHARTIER, 1990, p. 117). A afirmação de sucesso brasileiro é relatada no próprio Boletim da Exposição
de 1908, a qual declarava que “o progresso parece de mil annos e não de
um seculo apenas de vida nacional [sic]” (Directoria Geral de Estatística,
1909, p. 11).
A responsabilidade da Exposição, de representar o progresso da
vida nacional, fez com que a estrutura física do evento fosse grandiosa,
composta por grandes pavilhões.
Além do Distrito Federal e de Portugal, único país convidado,
quatro estados da federação construíram pavilhões próprios
– Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. A modernização do país e de certos setores administrativos federais
e municipais também poderia ser atestada em vários outros
edifícios como os Pavilhões dos Estados, o das Indústrias, o
dos Correios e Telégrafos, o do Corpo de Bombeiros, [...]. (PEREIRA, s. d., p. 19).
Uma hipótese que permanece em aberto é o exato local de exposição da
Gebrüder Hering, pois se tem a informação de que havia o Pavilhão de
Santa Catarina e o Pavilhão das Indústrias. Embora não se saiba ao certo
sua localização no evento, a empresa recebeu neste evento uma medalha
de ouro pelo melhor produto de malha produzido no Brasil4. Salienta-se a
importância de tal prêmio, de âmbito nacional, como um reconhecimento para a indústria.
Além disto, a Gebrüder Hering não era a única a expor sua fabricação industrial de roupas de malha na Exposição. Pois, segundo o Boletim
Comemorativo da Exposição Nacional, somente na cidade do Rio de Janeiro haviam sido cadastradas no setor das indústrias “22 fabricas [sic] de
tecido” e “13 de roupas brancas”. (Directoria Geral de Estatística, 1909, p.
36). É visível que estas estatísticas foram utilizadas no Boletim como elemento demonstrativo de crescimento da produção industrial brasileira.
No entanto, o fato dessas indústrias terem sido contabilizadas pelo quadro estatístico não necessariamente fazia delas parte integrantes da exposição, mas a compreensão da sua existência impedia de conceber a Hering
naquele momento como única indústria do setor de vestuário.
Cabe citar, também, que a Indústria de Tecidos Bangu estava presente na Exposição Nacional, com um pavilhão próprio. Mesmo com outros
expositores concorrentes, a indústria Hering marcou sua história pela
premiação com medalha de ouro na Exposição Nacional do Rio de Janeiro.

4
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Fig. 4 – Pavilhão
das Indústrias
na Exposição
Nacional do
Rio de Janeiro
1908. “Boletim
Commemorativo
da Exposição
Nacional de 1908”.
Directoria Geral de
Estatística do Rio
de Janeiro, 1909.
Fonte: Biblioteca
IBGE/Coleção
Digital.

Fig. 5 – Visão
geral de parte da
Avenida do Estado
na Exposição
Nacional do Rio
de Janeiro 1908.
Rio de Janeiro,
1909. “Boletim
Commemorativo
da Exposição
Nacional de 1908”.
Directoria Geral de
Estatística do Rio
de Janeiro, 1909.
Fonte: Biblioteca
IBGE/Coleção
Digital

“Em 1908, a indústria Gebrüder Hering, na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, recebeu a medalha de ouro pelo melhor produto de malha produzido no Brasil.” (Conforme
Jornal Novidades. 17/01/1909. Ano V, nº242, p. 2, c.3 apud COLOMBI, 1979, p. 39)
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A Gebrüder Hering esteve presente no evento aqui tratado também
em decorrência dos planos administrativos da fábrica, que durante a
década de 1900 almejava aumentar seus movimentos comerciais com o
restante do Brasil. Em 1898, por exemplo, a Gebrüder Hering iniciou suas
atividades com o estado do Rio Grande do Sul, e em 1904 com os estados
de São Paulo e Rio de Janeiro.
A penetração efetiva desses mercados pela empresa ocorreu
a partir de 1907, onde se observa um movimento comercial
mais seguro e mais promissor. O que sugere a queda do mercado local e estadual, pois a empresa estava dando mais atenção a expansão do mercado. Em 1910 o movimento desses três
Estados totalizaram 1.109:045$200, enquanto que o local apenas somou 309:715$520. Isto mostra que as atenções da empresa estavam voltadas ao mercado nacional. (COLOMBI, 1979,
p. 92-93).
Naquele momento oportuno, a empresa participou de uma Exposição Nacional em plena capital brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, no mesmo
período em que buscava concretizar suas investidas na conquista do mercado nacional. Isso demonstra compreensão por parte da empresa sobre o
que o evento da Exposição nacional significava. A ocasião das feiras eram
momentos de visibilidade para um extraordinário número de pessoas, somente nesta Exposição de 1908 ficou constatado que “nos seus três meses
de abertura, a exposição foi visitada por mais de um milhão de pagantes
[...]” (PEREIRA, s. d., p. 7). A premiação de melhor produto de malha ali
apresentando faz com que a Gebrüder Hering seja colocada, pelos dirigentes nacionais que organizavam a feira, em uma posição de exemplo de
industrialização para todo o Brasil.

A Gebrüder Hering, ao iniciar suas atividades 1880, enquadrava-se
exatamente nos planos que o Império possuía. Desse modo, não cabe tomar como coincidência a premiação dos produtos Hering nos eventos em
que participou: primeiramente, logo no início de suas atividades, no ano
de 1882, mas principalmente no ano de 1908, pois a Exposição Nacional
do Rio de Janeiro desse ano foi um grande evento, que seguiu os moldes
das grandes edições universais, inclusive contou com o diferencial de
trazer didaticamente um Boletim de Estatísticas brasileiro, que demonstrava, por meio de quatro, grandes abordagens (território, população,
movimento econômico e movimento social), evidencias de como o país
desenvolveu-se nos últimos 100 anos.
A Gebrüder Hering, ao se apresentar na Exposição Nacional de 1908,
foi premiada pelo melhor produto de malha da feira e, paralelamente a
esse evento, a empresa lançava seus produtos nos mercados consumidores nacionais. A concreta conquista de mercado que ocorreu por volta de
1910, marcada pelo crescente movimento comercial com os estados do Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, tem como um dos motivos a
influência da visibilidade da Gebrüder Hering na Exposição Nacional do
Rio de Janeiro em 1908.

Considerações Finais
A historiografia atual concorda na indiscutibilidade de encontrar uma
verdade sobre um passado, de conceber uma versão única, é oferecer ao
leitor uma versão inflexível da história. Por isso, o artigo aqui apresentado
não esgota a temática que engloba a história da Cia. Hering em suas décadas inicias. A proposta deste trabalho não se encerra por aqui, mas abre
caminho para novas buscas e reflexões.
Ao compreender a contextualização nacional em que a Gebrüder
Hering se desenvolvia, tanto no período imperial quanto no republicano,
significa visualizar pela história um momento em que o governo brasileiro ambicionava o progresso. O Brasil, influenciado pelas Exposições
Universais, compreendia que o mundo somente avançaria por meio da
industrialização.
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O patrimônio arquitetônico
industrial da Cia. Hering
Allison Bruno Andrade

A Cia. Hering é uma marca reconhecida em todo o Brasil e até mesmo fora
dele. Poucos sabem de sua história, de como se deu seu desenvolvimento, e
poucos sabem o tanto de obstáculos que a família Hering enfrentou para
a empresa chegar ao patamar que se encontra hoje. A entrega da família
para a consolidação da empresa foi de fundamental importância para que
a Cia. Hering conseguisse ser efetivada como uma grande empresa têxtil,
inicialmente regional e posteriormente nacional.
A arquitetura está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento que
aconteceu em toda a sua história. Na Cia. Hering, a arquitetura é muito
mais do que somente um ambiente funcional e de produção, é uma empresa com um espaço que consolidou uma história – que é representado
por seus prédios históricos – e que tem total respeito com a natureza e com
seus colaboradores.
Este artigo apresenta como se sucedeu esse desenvolvimento arquitetônico da Cia. Hering para chegar à expressividade da arquitetura atual.
Percebe-se, de início, que o desenvolvimento do patrimônio arquitetônico
da Cia. Hering divide-se em duas fases: a primeira, dá-se do final do século
XIX até a década de 1960, e a segunda, da década de 1960 até a atualidade.
Aqui será explicado desde seu início, em 1880, até suas edificações utilizadas hoje, as quais passam por grandes transformações. Paralelo à demonstração do desenvolvimento arquitetônico, este artigo procura evidenciar
a importância das edificações históricas e modernas da Cia. Hering, pois
é de extrema importância conhecer sua arquitetura para, assim, compreender os diversos estágios empresariais de acordo com a funcionalidade
de cada edificação.
Alvenaria: Tijolo a tijolo, criando o alicerce da Cia. Hering

Estagiário do Museu Hering. Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Regional de Blumenau – FURB.
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Fig. 1 – Primeira residência da família
Hering (década de
1880). Nesta casa a
família viveu até se
mudar para o bairro Bom Retiro, em
1897. Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

quitetônica da empresa – final do século XIX até a década de 1960 – na qual
o desenvolvimento da empresa aconteceu moderadamente, tijolo a tijolo.
A primeira edificação que a família Hering se estabeleceu localizava-se na rua XV de Novembro, antigamente conhecida com Wurstrasse (rua da linguiça, traduzindo do alemão para o português). Hermann
Hering comprou de Ludwig Weise um terreno de 11m30cm de frente, no
qual tinha uma casa já construída (FIGUEIRA, 1980, p. 3). Era uma edificação com traços bastante domésticos, térrea, possuía um telhado de duas
águas com caimento voltado para frente e construída na área limítrofe
entre a rua e o terreno – características típicas das casas construídas na
rua XV. (Fig. 1)
Na referida casa inicialmente funcionava um pequeno comércio
que era de propriedade de Hermann Hering. Com a vinda de todos os
membros da família, em 1880, a casa tornou-se um misto de moradia, comércio e fábrica de caráter familiar, funcionando tudo na mesma edificação. Como relata Gertrud Hering1:
Nossa casa (rua XV de novembro) na cidade tinha na parte de
baixo (térreo) o maior cômodo da casa que era a loja, ainda
tinha uma pequena sala e um dormitório do mesmo tamanho. Construído junto à cozinha e uma pequena despensa.
A maioria da família dormia no sótão. Para as meninas foi
determinado um quarto, enquanto Tio Bruno, papai, irmão
Max se acomodavam debaixo do telhado em meio a caixotes
empilhados que foram transformados em armários. O peque-

1
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Gertrud Gross-Hering era a penúltima filha de Hermann e Minna Hering. Nascida em
Dresden, em 6 de maio de 1889, migrou para o Brasil com um ano de idade. Foi escritora assídua, escrevendo vários romances, contos, poesias e cartas. Em 1906, casou-se
com Richard Groos e faleceu em 7 de março de 1968, com 89 anos.

no quarto na parte debaixo da casa cabia a cama da mãe e as
nossas pequenas camas. Mais tarde nós também subíamos. Da
para constatar que esta casa não era confortável para uma família com 11 pessoas. (GROSS-HERING, 1955, n. p.)
Posteriormente, mais especificamente em 1897, a família mudou-se para o
bairro Bom Retiro, localizado a três quilômetros do centro, onde, em 1892,
Hermann havia comprado um terreno de Christian Boehme, com 965.932
metros quadrados (FIGUEIRA, 1980, p. 5). As grandes enchentes que enfrentaram foi uma das principais motivações da mudança para o bairro,
assim como a necessidade de um espaço maior para a empresa expandir.
Tomando proveito do ribeirão existente no local, ribeirão Bom Retiro no
vale de mesmo nome, adaptaram os teares para serem movidos por meio
de uma roda d’água. Este bairro, com o tempo, tornou-se o local da matriz
e o berço da Cia. Hering.
No Bom Retiro, construíram uma edificação de alvenaria, com telhado de duas águas e várias janelas, para ser utilizada como moradia pela
família. Ela localizava-se próximo a uma edificação de madeira já existente no local, na qual funcionava uma serraria antes da família Hering se
estabelecer. A construção de madeira foi utilizada para implantar a parte
de maquinários e de produção, e os teares foram adaptados para serem
movimentados através da energia hidráulica adquirida (Fig. 2). A partir
de então, a edificação que se localizava na rua XV de Novembro foi utilizada como polo comercial da Cia. Hering.

Fig. 2 – Fábrica (à
esquerda) e residência da família
(à direita), no bairro
Bom Retiro, 1897.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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Fig. 3 – Primeira
construção fabril
no Bom Retiro,
final da década
de 1890. Com
a necessidade
de mais espaço
para a fábrica, é
realizada uma
construção anexa
à casa de madeira
(à esquerda).
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Dessa maneira, o uso das edificações fica segregado, tendo um local
para moradia, um para a fabricação têxtil e outro para comercialização
de produtos, permitindo assim que cada local se desenvolvesse de forma
independente.
A Cia. Hering foi ganhando cada vez mais visibilidade e popularidade, tendo de fazer grandes investimentos para suportar a enorme demanda de produtos. Entre 1893 e 1900, aumentou seu investimento em quase
500% em imóveis e cerca de 350% em maquinários.
Apesar do grande investimento feito em imóveis, a Cia. foi construindo as edificações espontaneamente, de acordo com suas necessidades. Uma das primeiras construções foi um prédio com características
mais fabris, que foi anexado à edificação de madeira, no final da década
de 1890. Esta nova edificação era elevada do chão e tinha a cobertura em
shed2, formato “dente de serra” (Fig. 3). Possuía uma modulação na qual
cada módulo tinha uma água do telhado menor, com uma inclinação
mais elevada, e a outra maior, com uma inclinação mais baixa, caracterizando o “dente de serra”. Na parte central do módulo tem uma abertura, às
vezes caracterizada por uma janela, às vezes por uma porta. No total eram
seis módulos contínuos que iam desde a casa de madeira até as proximi-

2

Shed é uma cobertura com perfil em forma de dentes de serra. Alternadamente possui
uma água do telhado feita com material transparente ou translúcido, permitindo a iluminação zenital. É usada principalmente em fábricas, armazéns e depósitos (ALBERNAZ,
2000).

dades da residência da família. Gertrud Gross Hering menciona a construção desse edifício em um de seus escritos, no qual afirma que:
[...] foi planejado um novo prédio para a fábrica. Sr. Roeder, então dono da hoje Empresa Garcia, vinha muito em nossa casa,
sugeriu para papai e titio um prédio sem janelas que mais parecia uma prisão, do que um lugar de trabalho. [...] Tio Victor
Foerster, que nos visitava na época, se revoltou com estes planos e não simpatizava com o Sr. Roeder. [...] Apesar de ideias
contrarias a construção foi feita, em todas as casas com janelas para a divisa, enquanto Sr. Roeder construiu sem janelas.
A construção não aprovou, pois no verão, a metade coberta
com latão ondulado e a outra metade com vidro grosso. Ficou
muito quente dentro. Mais tarde foi mudado e colocado em
cima mais um andar, houve um erro na hora de construir, em
vez de colocar o telhado de vidro para o Sul foi colocado na
parte Norte. Mas antes se pensou na construção de uma moradia. Vejo ainda hoje minha mãe com uma trena medindo
o tamanho dos aposentos, antes que o plano fosse colocado
em prática. Arquitetos não tinham aqui na época, e se existia
isto se economizava. O plano também foi executado assim e a
distribuição dos aposentos estavam bons e práticos (sic) para
a época. (GROSS-HERING, 1955, n. p.)
No final do século XIX, continuam as ampliações, tanto do núcleo familiar quanto do núcleo fabril. No núcleo familiar, os filhos de Hermann vão
crescendo, casando e, consequentemente, construindo novas residências.
Essas residências são construídas próximas ao núcleo fabril, na margem
da rua de acesso à fábrica, atual Rua Hermann Hering. As novas residências possuíam uma arquitetura bem mais elaborada do que a primeira residência da família. Essas seguem o estilo arquitetônico com características neoclássicas, detalhes no encontro das paredes e envolviam as janelas.
Uma arquitetura mais sofisticada, podemos dizer.
No núcleo fabril, as ampliações ocorrem nas laterais do edifício
“dente de serra”. A edificação de madeira é substituída por uma construção
mais elaborada, com características da arquitetura europeia do final do
século XIX, aparentemente características do estilo neoclássico, aplicadas
de forma mais modesta. Também são demolidos dois módulos na outra
extremidade da construção “dente de serra” para fazer mais uma edificação, quase idêntica a que substituiu a casa de madeira. Esses edifícios
eram feitos com paredes autoportantes em alvenaria de tijolos. Possuíam
eixos simétricos de janelas, as quais, por sua vez, possuíam grandes aberturas, permitindo uma boa iluminação e arejamento do local. O telhado
possuía grande inclinação, com o caimento da água voltado para a parte
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Fig. 4 – Ampliação
do prédio fabril,
início século
XX. Por não se
adequarem à
edificação em
shed, construíram
novas edificações
lateralmente.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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frontal da edificação. Então, aproveitando a grande inclinação do telhado,
foram feitos grandes frontões que se estendiam até a cumeeira do telhado, para poder utilizar o sótão de forma mais adequada. Dessa forma, as
novas edificações tinham dois pavimentos, utilizados para a execução do
trabalho na empresa. (Fig. 4)
Uma nova ampliação ocorreu, especificamente em 1907, substituindo a edificação “dente de serra” por uma com características parecidas
com os prédios anexados à lateral, de estilo neoclássico. Uma característica que a diferenciava das outras nas laterais é o fato de possuir três pavimentos, incluindo o sótão. Respeitando as mesmas características simétricas e os mesmos eixos de aberturas, essa nova construção se integrou
perfeitamente às edificações mais antigas, tornando-se uma edificação
fabril robusta e íntegra. (Fig. 5)
No início da década de 1910, a família construiu outras duas grandes edificações, com porte parecido com as antigas, ainda existentes, e
seguindo o mesmo estilo arquitetônico. Essas novas construções eram de
três pavimentos, também utilizando o sótão como local de trabalho.
Um dos edifícios foi construído perpendicular ao prédio que existia
no núcleo inicial da fábrica, a apenas alguns metros do mesmo, onde se
localizava a primeira residência da família, com a rua principal de acesso
ao fundo do vale, passando no meio das duas edificações. Entre estas duas
foi criada uma passarela para facilitar o acesso entre um setor e outro, então, dessa forma, pôde-se expandir e agregar uma maior produtividade
em cada setor. (Fig. 6)
Outra construção de grande importância nesse período foi o prédio que comportaria a fiação completa, comprada pouco antes de iniciar
a primeira guerra mundial, o que tornou a Cia. Hering independente do
mercado externo de fios e algodão e autossuficiente na fabricação de roupas. Diferente de outras empresas que dependiam de fio importado e tiveram que parar no período das grandes guerras.
Essa nova edificação foi construída em 1913, a cerca de 800 metros
de distância do núcleo inicial da empresa (mais próximo da região central
de Blumenau), às margens da rua de acesso à fabrica. Suas características
eram bastante parecidas com os outros prédios maiores da empresa: grandes aberturas de janelas em eixos simétricos, telhado de duas águas com
grande inclinação, uso de mansardas para aproveitar o sótão, construído
externamente com paredes autoportantes de tijolos, com a sustentação e
piso interno feitos em madeira. A fiação torna-se, em 1913, um novo núcleo fabril da Cia. Hering, sendo criadas inúmeras outras construções a
partir da implantação dela no local. (Fig. 7)
Poucos anos depois, especificamente em 1917, chega a energia elé-
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Fig. 5 – Nova
ampliação do
prédio principal,
1907. Substitui-se
a edificação com
cobertura em shed
por uma similar às
das laterais, porém
com um pavimento
a mais. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.

Fig. 6 – Vista geral
dos principais
prédios da fábrica
na época, década
de 1910. Foi
construído mais
um grande prédio
para a ampliação
dos setores. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.
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Fig. 7 – Prédio da
fiação. Adquirir uma fiação
completa pouco
antes de iniciar a
primeira guerra
mundial foi uma
grande estratégia
empreendedora.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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trica à Cia. Hering, vinda de uma usina hidroelétrica do Salto3, criada em
Blumenau, demandada pelas grandes empresas da região. Poder utilizar
a energia elétrica para movimentar os maquinários potencializou ainda
mais a produtividade da empresa. Tornando cada vez maior a necessidade
de criar novos espaços para comportar novos setores.
Com a introdução da fiação, a partir de 1913 e a chegada da
energia elétrica em 1915, o que mudaria também as formas
de produção, foi necessário construir um edifício à altura do
que significava a independência técnica com a verticalização
de todo o processo produtivo, agora desde o fio até o produto
acabado final. (BIELSCHOWSKY, 2009, p. 56)
Da mesma forma que as edificações fabris iam expandindo, também expandia o número de residências próximas à fábrica. Portanto, com o grande aumento de funcionários necessários para trabalhar na produção, a
Cia. Hering criou uma vila operária, permitindo que seus trabalhadores
pudessem morar próximo ao seu emprego. A vila operária localizava-se
entre o núcleo fabril inicial e o núcleo fabril da fiação. Eram inúmeras
casas que se misturavam entre casas dos empresários – descendentes da
família – e casas dos funcionários.
Na década de 1920, grande parte dos descendentes dos donos da
empresa começou a construir novas residências ao longo da Rua Hermann
Hering, saindo das proximidades da empresa e localizando-se mais próximo ao centro da cidade (Fig. 8). Com isso, algumas residências foram demolidas para a construção de mais um grande prédio no núcleo inicial da
Cia. Hering, o qual abrigaria a costura. Pouco tempo depois da construção
deste, começou a ampliação do primeiro prédio do núcleo inicial, onde
funcionaria a malharia, nivelando seu número de pavimentos para três,
sendo que ainda havia algumas partes da edificação com dois pavimentos.
O prédio da costura foi construído em 1920, no local onde ficavam
duas residências da família – perpendicular ao prédio mais antigo e subsequente ao construído em meados da década de 1910 –, sendo robusto
como os demais, com as mesmas características. Este estilo arquitetônico
(grandes casarões com características neoclássicas) e técnica construtiva
(paredes autoportantes externamente, sustentação interna e pisos feitos
de madeira) foram marcantes e predominantes no desenvolvimento das
edificações da Cia. Hering na época. (Fig. 9)
Na década de 1920, o núcleo da fiação continuou se desenvolvendo
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A Usina Hidroelétrica do Salto foi criada por um grupo de empresários blumenauenses que viram a necessidade da energia elétrica para suas empresas. Ela foi construída
no bairro Salto, aproveitando as quedas do Rio Itajaí-Açú e entrou em funcionamento em 1º de maio de 1915. (SANTIAGO, 2001, p. 61)

Fig. 8 – À medida
que a fábrica foi
expandindo, a família Hering construía residências,
de grande qualidade arquitetônica,
mais próximas do
centro. Década de
1920. Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Fig. 9 – Prédio da
costura, 1920. Foi
construído mais
um grande prédio
para comportar
o fluxo produtivo
da fábrica. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.
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Fig. 10 – Setor
da fiação, 1920.
O núcleo da
fiação estava
em constante
desenvolvimento.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering
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e construindo novas edificações em seu entorno para dar suporte ao processo de fabricação do fio. Foi construído um edifício similar ao primeiro
da fiação, porém no fundo do terreno e com dimensões inferiores (BIELSCHOWSKY, 2009, p. 57). Nesta época, a fábrica e residência dos proprietários ainda se misturavam. (Fig. 10)
Na década de 1930, continuaram as ampliações no núcleo da fiação
e a vila operária começou a perder espaço para os novos prédios. Foram
construídas mais edificações para suportar a demanda crescente de fios
de algodão. No núcleo inicial, também foi ampliado o prédio da malharia,
nivelando completamente a altura das grandes edificações implantadas
no local. Foram construídos novos prédios, com porte menor do que o da
fiação de 1913, rumando cada vez mais para o fundo do vale do Bom Retiro.
Uma edificação construída paralela à Rua Hermann Hering, a apenas alguns metros da fiação, quebrou totalmente a arquitetura aplicada
até aquele momento, meados da década de 1940. Era uma construção
feita de concreto armado, com telhado “dente de serra” e com um único
pavimento, com um pé direito de altura elevada. Sua projeção no solo era
maior do que qualquer outra já construída até então. (Fig. 11)
Nesta mesma década, especificamente em 1940, fez-se, também, a
ampliação do prédio da malharia, com um anexo na lateral mais distante
da via principal de acesso ao local. Este foi executado seguindo as mesmas
características do edifício antigo, continuando com uma edificação íntegra, sem uma separação característica entre o antigo e o novo. Uma mudança mais expressiva no prédio antigo foi a adição de rebocado e pintura
em suas paredes externas, dando um acabamento mais moderno. (Fig. 12)
Entre a edificação que funcionava a estamparia e a costura, onde se
encontrava uma passarela, foi construído um anexo de ligação entre os
dois prédios. Este anexo possuía características mais modernas, mostrando um novo tipo de arquitetura que a empresa começava a aplicar em suas
construções. Seu telhado era escondido por platibandas, as janelas eram
longas e grandes, ocupando grande parte da fachada da edificação, a qual
era totalmente rebocada e lisa, sem ornamentos, com uma pintura que
lhe dava destaque. Este prédio foi feito no final da década de 1940 (Fig. 13,
lado direito).
Uma das últimas edificações de maior porte construídas, antes da
grande transformação da década de 1970, trouxe características bastante
diferentes dos antigos prédios. Essa nova edificação tinha características
similares ao anexo da estamparia e costura e da edificação da década de
1940, construída no núcleo da fiação. Era uma construção moderna, com
grandes janelas, possuía platibanda e não possuía ornamentação. (Fig. 13,
lado esquerdo)
Em suas seis primeiras décadas de vida, a Cia. Hering passou por
inúmeras dificuldades, como a primeira e a segunda guerra mundial, por
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Fig. 11 – Setor da
fiação, 1940. São
construídas novas
edificações –
inclusive uma
edificação art
déco – e o núcleo
da fiação vai
expandindo cada
vez mais.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Fig. 12 – Prédio
da malharia,
década de 1940.
É construído um
anexo na lateral da
antiga malharia,
ampliando a
edificação ainda
mais.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Fig. 13 – Vista
geral do núcleo
inicial, década
de 1950. Novas
construções
se contrastam
com as antigas,
com fachadas
mais limpas
e uma maior
racionalidade.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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Fig. 14 – Vista
geral, década de
1950, de todo o
complexo da Cia.
e da vila operária
antes das
grandes obras da
década de 1970.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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inúmeras superações e, principalmente, por inúmeras experimentações,
palavra que define e resume o desenvolvimento tanto da empresa, como
uma marca consolidada e influente no Brasil, quanto de seu parque fabril
e de sua rica arquitetura.
Essa primeira fase da Cia. Hering é marcada pelo seu planejamento
espontâneo. Constroem-se edificações de uma forma que supra suas necessidades momentâneas, intercalando momentos de grandes transformações. Porém, adequando-se perfeitamente ao contexto em que viviam,
sempre tendo de se adaptar e experimentar novas possibilidades em meio
às condições geográficas, sociais e econômicas do vale do Bom Retiro. Os
primeiros anos também foram marcados pelo caráter familiar que a empresa demonstrou com seus funcionários, trazendo-os para morar próximos à empresa e preocupada com sua qualidade de vida.
Ainda hoje existem edifícios emblemáticos que sobrevivem ao tempo, simbolizando o grande desenvolvimento e as transformações que a
empresa teve nessa época. Contrastando com as novas edificações que vieram na década de 1970, os edifícios continuam sendo a memória concreta
de luta e superação que a família e a empresa enfrentaram, tornando o
passado um alicerce para as transformações futuras. (Fig. 14)
Concreto armado: Brutalismo para escala industrial
O Concreto armado, no Brasil, teve seu auge nas décadas de 50 e 60, sendo
a matéria-prima da arquitetura modernista brasileira, tornando-a mundialmente conhecida. Então, a Cia. Hering seguiu essa tendência com esse
símbolo de desenvolvimento e modernidade, tornando-se uma empresa
atual e global.
A Cia. Hering chega à década de 1960 com grande ascensão e impulsionada pela economia nacional. Por isso, viu-se a necessidade de grandes
transformações para almejar algo mais promissor; viu-se a necessidade de
uma grande modernização.
Essa modernização tornou-se algo bem maior que uma simples expansão ou construção de novas unidades, pois levou à reconstrução quase
que total de um parque fabril de uma empresa com mais de 80 anos, com
construção de unidades satélites e expansão produtiva por todo o país. Foi
um projeto audacioso que necessitou de um imenso plano piloto, árduo
planejamento e mais de uma década de grandiosas construções.
O arquiteto encarregado de planejar e executar essa façanha foi
Hans Broos. Nascido na cidade de Gross-Lomnitz, Eslováquia, em 1921,
formou-se pela Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
(hoje Technische Universität) em 1947, na cidade de Praga (DAUFENBACH,
2011, p. 15). Broos vem para o Brasil no período pós-guerra fascinado pela
nova arquitetura brasileira.
No momento em que é contratado para remodelar o parque fabril
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da Cia. Hering, já possuía grande renome por ter constituído obras de
grande importância e ter trabalhado em outras de diversos tipos, inclusive industriais. Broos era adepto da arquitetura brutalista4, prezando pela
expressividade dos próprios materiais e elementos mecânicos e estruturais aparentes. Em depoimento a Zein, Hans Broos diz que
[...] o trabalho profissional do arquiteto deve abranger desde
o conhecimento aprofundado das características funcionais
e programáticas da obra, uma concepção que adeque as necessidades espaciais e econômicas com a funcionalidade e
agradabilidade da vivência dos espaços até um cuidadoso
detalhamento, base do projeto técnico dos edifícios, unidos
a uma militante preocupação com o canteiro, transformando
em oficina de aprendizado e laboratório de aprimoramento das soluções e dos técnicos que as realizarão. (apud ZEIN,
1984, p. 32)
O projeto da nova fábrica deveria seguir algumas restrições impostas tanto pelas condições geográficas do terreno quanto pelo significado histórico das edificações antigas. E deveria ser executado de forma que não fosse
necessária a paralisação da fábrica para a construção do mesmo. (BIELSCHOWSKY, 2009, p. 63)
No plano piloto original, Hans Broos não previa a preservação de
grandes edifícios, apenas uma casa histórica na qual morou a família Hering. Porém, quando começaram as obras, os projetos foram sendo modificados para se adequar a uma preservação maior. E o que, inicialmente,
era apenas uma residência da família, tornou-se quatro residências, dois
casarões históricos, o prédio da costura, de 1920, o prédio da fiação, de
1913, e um prédio da década de 1940 (Fig. 15). O que motiva tal decisão,
segundo Zein (1984), é
o fato de a matriz estar sendo construída em etapas, aliado ao
espírito da execução, em que cada fase tem caráter definitivo,
possibilitando a interrupção do programa sem comprometer
a ordem, favoreceu a integração da arquitetura existente com
a nova, formando unidades representativas de cada época.
As circunstâncias atuais do país obrigaram, por enquanto, a
interrupção das etapas; nesse ínterim, o interesse na preser-

4

A arquitetura brutalista é uma vertente da arquitetura moderna, na qual expressa de
forma honesta e pura a evidencia estrutural e a expressividade dos materiais utilizados,
que dão o caráter da edificação. No Brasil, a escola paulista é a grande expressão do brutalismo brasileiro, que teve sua consolidação na década de 1960, tendo à frente grandes
nomes da arquitetura nacional, como Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi e o próprio Hans
Broos.
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Fig. 15 – Plantas
do novo complexo
da Cia. Hering,
1984. Plantas
de situação
do complexo
da Cia. Hering
comparando o
projeto original
e o atual. Fonte:
Revista Projeto,
1984.
Elaboração: Allison
Bruno Andrade.

Fig. 16 – Corte
esquemático,
1984, desenhado
por Hans Broos
mostrando a
evolução do fluxo
produtivo em seu
projeto.
Fonte: Revista
Projeto, 1984.

Fig. 17 –
Construção
dos novos
prédios, 1968, no
núcleo inicial,
contrastando com
as edificações
antigas. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.
Fig. 18 –
Construção
da nova fiação
anexada à fiação
antiga, final da
década de 1960.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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vação das obras antigas aumentou, e consequentemente também a probabilidade de que os edifícios antigos remanescentes permaneçam ainda, por muito tempo, integrados ao plano
piloto. (ZEIN, 1984, p. 37)
Hans Broos, tendo ciência das especificações, criou o projeto de uma nova
fábrica estreita e comprida, sendo ordenada pelo processo produtivo da
empresa, respeitando e se adequando ao relevo do vale do Bom Retiro,
onde se encontrava. Broos elaborou grandes galpões específicos para cada
setor, que vão desde a fiação até o depósito geral (Fig.16).
O programa de necessidades é um programa bem extenso e complexo, o qual precisou de uma percepção de produção de todo o processo de
fabricação da empresa, para propor a melhor solução possível. No programa de necessidades inclui-se depósito de algodão, fiação, fiação open-end,
malharia, beneficiamento, tinturaria, instalações técnicas auxiliares, costura (matriz e unidades satélites), depósito e toda a parte de centro social
de auxilio aos colaboradores. Dentre as citadas, as edificações mais marcantes são a malharia, a costura e o centro social.
As primeiras construções começaram no final da década de 1960,
foi feita uma construção no núcleo inicial, logo à frente do prédio da antiga malharia, juntamente com outra anexada a sua lateral, onde funcionaria o setor de beneficiamento e talharia (Fig. 17). Outra edificação foi
construída no núcleo da fiação, anexada aos fundos do prédio da fiação,
de 1913, no núcleo da fiação (Fig. 18). Os dois prédios possuíam características totalmente modernistas, planta livre, platibanda, evidência estrutural, nenhuma ornamentação e tinham os tijolos disposto de forma visível.
No início da década de 1970, começaram as construções das principais edificações. Primeiramente, fizeram parte da fiação anexada à edificação art déco, construída na década de 1940, que acabou ficando preservada. Após terminar essa primeira etapa, deram início à construção do
restante do prédio da fiação, o qual foi implantado na área limítrofe do
terreno com a rua Hermann Hering, iniciando ao lado do edifício art déco,
que foi citado anteriormente, até a nova malharia, que seria construída
posteriormente. Como descrito, os espaços da nova fiação eram
[...] mais funcionais e adequados a grande produção, porém
com pouca ventilação e iluminação natural. Externamente é
um edifício neutro e baixo, na cota da fiação já existente, que
faz a conexão entre os edifícios, mas deixa a maior importância para o edifício da malharia. (BIELSCHOWSKY, 2009, p. 64)
A partir do momento em que começaram a construir essas novas edificações, começaram a deslocar a vila operária para um bairro próximo, o
bairro da Velha. Com o deslocamento da vila operária vem a necessidade
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Fig. 19 – Novo
prédio da malharia
construído por
Hans Broos, com
suas paredes de
concreto aparente
contrastando
com o verde da
natureza. Foto:
Allison Bruno
Andrade, 2012.

Fig. 20 – Novo
prédio da costura
construído
paralelamente
ao prédio antigo,
mostrando o
contraste entre
o histórico e o
moderno. Foto:
Allison Bruno
Andrade, 2012.

Fig. 21 – Fachada
norte do novo
prédio da costura,
evidenciando o
bloco da escadaria
e a horizontalidade
proporcionada
pela circulação
horizontal externa.
Foto: Allison Bruno
Andrade, 2012.
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de melhorar a rua de acesso a esse bairro, atual Rua Bruno Hering. O que
antes era somente uma picada torna-se uma rua larga e calçada, serpenteando o morro para facilitar o acesso dos operários e de veículos até a
fábrica.
O edifício da malharia também é construído na primeira metade
da década de 1970, mais especificamente entre 1972-1974, logo depois do
edifício da fiação. A malharia foi um edifício que se harmonizou de forma
bastante integrada com seu entorno, mesmo com grandes características
brutalistas. O contraste das paredes de concreto aparente com o verde do
jardim a sua frente e nos morros em sua volta, juntamente com sua composição arquitetônica, tornam esse edifício marcante na paisagem (Fig. 19).
A edificação possui fachada em concreto aparente, com pilares se
prolongando do topo ao solo, limpeza construtiva e simplicidade na composição. O edifício, feito de concreto armado, apresenta uma planta retangular livre, deixando a circulação horizontal e vertical exteriorizadas,
esta última demarcada por pesados volumes anexados fora do volume
principal, parecendo estar flutuando. A malharia também é marcada por
sua horizontalidade e linearidade, expressada pela sua composição de
cheios e vazios, através de rasgos de janelas e aberturas para a circulação
horizontal (DAUFENBACH, 2006).
Outro edifício marcante, tanto pela sua imponência quanto pelas
suas soluções arquitetônicas, é o novo edifício da costura. As construções
do núcleo inicial foram executadas contemporaneamente às construções
do núcleo da fiação, no caso, a costura foi construída entre 1969-1974. Essa
nova costura é construída paralelamente à costura antiga, dessa forma,
criando um contraste entre o histórico e o moderno (Fig. 20).
A nova costura é um edifício marcante pelo seu dimensionamento
longitudinal generoso e por sua imponência em relação à escala humana,
é o prédio mais alto dentre os novos prédios. A área de circulação vertical,
como escadarias e elevadores, fica em um volume anexo ao edifício, o qual
se conecta com a circulação horizontal no volume principal. A circulação
horizontal deste edifício também é exteriorizada, marcada por longínquos quebra-sóis, integrando a toda a fachada norte (Fig. 21).
A nova costura respeita a arquitetura do prédio da costura antigo,
logo ao seu lado. Esse respeito é retratado tanto em sua altura – com alturas quase equivalentes entre as duas edificações – quanto na expressividade de sua fachada lateral, que é neutra, de forma que não conflite com a
costura antiga. Broos criou uma ligação sutil – através de passarelas com
panos de vidro – entre as duas edificações na fachada leste e criou outra
ligação mais direta na outra extremidade do edifício antigo, criando, assim, um jardim interno no meio das duas edificações.
Este edifício no qual originalmente funcionou a costura, atualmente é utilizado como área administrativa. A área que seria a administração,
no projeto original de Hans Broos, não foi executada devido a seu alto cus147
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Fig. 22 – Praça
histórica com
paisagismo e
escultura – no
meio do espelho
d’água – feitos
por Roberto
Burle Marx. Foto:
Charles Steuck,
2010.
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to e à introdução do sistema de unidades satélites. Desse modo, adequaram a costura para incorporar este setor. (BIELSCHOWSKY, 2009).
Um dos edifícios de maior importância no novo complexo da Cia.
Hering é o que comporta o centro social e o refeitório. Este foi uma das últimas edificações construídas – final da década de 1970 – e o que recebeu
um tratamento paisagístico especial. É uma edificação térrea, marcada
por uma grande viga de concreto aparente que percorre toda a lateral do
edifício. Na cobertura do prédio, há um grandioso jardim, criando uma
bela relação entre a mata dos morros no seu entorno e o edifício. Esta edificação também tem a função de permitir o acesso coberto dos funcionários aos setores que se localizam no fundo da fábrica, sendo o principal
acesso da empresa.
Para a execução deste projeto, teve de ser removido a vila operária,
que se localizava no local, e teve de ser feito a canalização do ribeirão Bom
Retiro. Neste espaço, onde o ribeirão foi canalizado, não foi feita nenhuma edificação sobre ele, apenas a praça histórica, que foi inaugurada na
comemoração dos 100 anos da Cia. Hering. Esta praça é composta por uma
grande pérgola de concreto e um espelho d’água, simbolizando o ribeirão
do Bom Retiro, o qual permitiu que os teares funcionassem com força motriz no fim do século XIX (BIELSCHOWSKY, 2009).
O paisagismo tanto da praça histórica quanto do terraço-jardim foi
assinado pelo arquiteto paisagista Burle Marx. Na praça histórica, ele trata o paisagismo de uma forma mais acolhedora e aconchegante, por se
tratar de um local de estar (Fig. 22). Já na cobertura do centro social, Marx
usa traços totalmente modernistas e singulares, criando um jardim contemplativo, no qual se utiliza em sua maioria espécies de plantas nativas
da região5. Estas espécies são escolhidas de forma que gerem um jogo de
cores, por meio de suas folhas e flores e, dessa maneira, desenhando uma
verdadeira obra de arte (Fig. 23).
Ainda foram criadas outras edificações que fazem parte do complexo fabril da Cia. Hering, como o prédio de depósito de algodão, ou o prédio da expedição, por exemplo, mas não foi possível aqui tratar eles com
maior atenção. Porém, esses prédios possuem tamanha qualidade arquitetônica quanto os demais prédios aqui citados.
Paralelo à construção da unidade matriz foram criadas unidades satélites em cidades próximas. Nessas unidades funciona o setor da costura,
o qual exige uma demanda de mão de obra bastante elevada. Os projetos
das unidades satélites também foram de Hans Broos e de qualidade equivalente a da unidade matriz. Foram criadas unidades satélites nas cidades
de Indaial, Rodeio, Ibirama, Benedito Novo, Gaspar e mais uma em Blumenau, no bairro Água Verde. Em 1976, a Cia. Hering expandiu ainda mais

5
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Fig. 23 – Jardim
suspenso projetado por Roberto
Burle Marx no final
da década de 1970.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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Fig. 24 – Vista
aérea geral do
complexo moderno da Cia. Hering.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Fig. 25 – Vista
aérea do núcleo
inicial da Cia.
Hering e da mata
reflorestada, 2008.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering

Burle Marx foi precursor no Brasil na utilização de espécies nativas como elemento
paisagístico.
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suas unidades fabris, construindo a Hering do Nordeste S.A em Paulista,
Pernambuco (BIELSCHOWSKY, 2009).
Percebe-se a grande importância dessas novas edificações no contexto em que se insere a empresa. Através dessa nova arquitetura se expressa o respeito ao trabalho, ao trabalhador e à natureza. Sendo de Hans
Broos a concepção do projeto amplifica ainda mais sua importância, por
se tratar de um dos maiores arquitetos brutalistas brasileiros de todos os
tempos. Nos edifício da Cia. Hering nota-se uma qualidade arquitetônica
de tamanha grandeza que é difícil mensurar o valor que o parque fabril
tem como patrimônio industrial moderno, sendo um grande exemplo
para toda a arquitetura nacional e internacional, que deve ser preservado
(Fig. 24).
Considerações finais
Da mesma forma que os materiais e as técnicas construtivas foram se
transformando na arquitetura ao longo do tempo, a Cia. Hering também
fez o mesmo, sendo uma empresa sempre atual, mas sem deixar de ser histórica. É atual, pois sempre está focada em novas possibilidades e novas
experimentações, às vezes com certo risco, mas com muita prudência. Assim como na arquitetura, a Cia. Hering teve que se adequar a novas realidades e a novas necessidades ao longo do tempo.
É inegável a importância que o patrimônio industrial da Cia. Hering tem para a cidade e para a arquitetura nacional, pois é possível assimilar a história da cidade de Blumenau com a própria história da Cia. Hering, tendo seus edifícios históricos como referência do desenvolvimento
no passado. Assim como as novas construções, projetadas por Hans Broos,
também são referência nacional de arquitetura fabril, sendo considerado
“o mais interessante parque industrial criado no país nos últimos 30 anos”,
pela revista Projeto na edição comemorativa de número 300 (março 2005).
A matriz da Cia. Hering tem um grande potencial cultural que poderia se tornar referência nacional para a proliferação da cultura local. Poderia proliferar cultura tanto contando a história da empresa e a história
local para visitantes de todo o país e estudantes, como já ocorre no Museu
Hering, quanto servindo de área de estudos para alunos e pesquisadores
de diversas áreas de interesse.
O Museu Hering pode ser o primeiro passo de algo maior. Poderiam
ser utilizadas as casas históricas para a criação de uma “Alameda Cultural”, a qual pudesse recontar e recordar a história da Cia. Hering e mostrar
sua importância para o país. Com as pessoas revivendo os passos dos fundadores da Cia. e percebendo o quão difícil foi para a concretização desse
sonho. E fazer isso interagindo com a empresa, como se as pessoas fossem
parte dela.
Através de um roteiro histórico, poderia ser criada uma rota na qual
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envolvesse todo o bairro do Bom Retiro, de forma a evidenciar as casas
históricas ao longo da Rua Hermann Hering, o patrimônio fabril da Cia.
Hering – edifícios históricos, modernos e um de seus elementos de grande
importância, os jardins de Bule Marx – e a mata que emoldura a paisagem
do Bom Retiro, para enfatizar o respeito com a natureza e o pioneirismo
de Bruno Hering em relação ao reflorestamento. Assim, o bairro Bom Retiro se tornaria um grande museu a céu aberto, ou um ecomuseu, como
sugere o projeto museológico.
Foi muito gratificante pesquisar e vivenciar esse grande museu a
céu aberto; e, através disso, foi possível perceber que a arquitetura da Cia.
Hering é muito mais do que paredes de tijolos e concreto, são palavras,
frases e histórias, expressadas por meio de suas edificações e de seu respeito para com as pessoas e com a natureza. Sua arquitetura é a expressão
dos sentimentos e dos objetivos da Cia. Hering.
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A mudança da silhueta
da mulher – Blumenau
acompanhando os
movimentos de moda
da Europa
Daniel Philipi Knop

Monitor do Museu Hering. Técnico em estilismo e graduado em Moda – Estilismo
Industrial pela Universidade Regional de Blumenau – FURB.
154

As colônias refletem os usos e costumes de um grupo de pessoas com mesma nacionalidade, estabelecidas em país estrangeiro. A história da cidade
de Blumenau iniciou-se com a colonização alemã na região sul do Brasil,
quando seu fundador Hermann Blumenau1 aqui se deparou com terras e
uma grande expectativa de negócios entre Brasil e Alemanha.
Promovendo a vinda de conterrâneos alemães e o estabelecimento
deles com solidez na colônia Blumenau, não tardou até que pequenos comércios e manufaturas proliferaram no local, fornecendo uma lista básica
de suprimentos à disposição para aqueles que necessitavam dos artigos,
os quais eram difíceis de encontrar nas terras catarinenses naquele momento, pois era ainda carente de indústrias locais.
Se os artigos para o dia a dia das pessoas eram pouco variados, os
artigos de luxo e especialmente os de vestuário, seguindo as últimas modas europeias, eram os mais raros. Alguns comerciantes importavam tais
artigos e vendiam a altos preços para os que necessitavam, a fim de manter
uma vida social remota, mas existente na colônia. Reuniões festivas e culturais dos imigrantes, bem como idas à igreja, podem ser vistos como um
reflexo do que as famílias tinham no que diz respeito à posse de vestuário.
No século XIX, grandes centros urbanos como Nova Iorque, Paris,
Londres e Berlim produziam roupas em maior escala, com a presença de
inúmeras lojas, sendo algumas já iniciantes no ramo de departamentos;
em 1867, foi fundado o Bon Marché em Paris. No Brasil, nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro, os movimentados locais como a Rua do Ouvidor, no
Rio de Janeiro, representavam o que havia de mais evoluído e promissor
em termos de moda à disposição das brasileiras. Roupas prontas para o
uso, chapéus, luvas ou mesmo desenhos (conhecidos como croquis), eram
importadas das casas de moda francesas e inglesas em geral, sendo aqui

1

Hermann Bruno Otto Blumenau, alemão nascido em 1819, Hasselfeld, Alemanha.
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distribuídas ou habilmente reproduzidas por costureiras.
A produção blumenauense de artigos têxteis está intimamente relacionada à história da Cia. Hering, empresa pioneira na atuação de malhas
no Brasil. Criada por dois imigrantes alemães, Hermann e Bruno Hering;
os irmãos juntos fundaram um negócio familiar que inicialmente supriu
a necessidade dos moradores de Blumenau, no quesito malharia, o qual
veio a se tornar uma grande empresa muitos anos depois. A então fundada Trikot Waaren-Lager von Gebrüder Hering (do alemão, significa Malharia
dos irmãos Hering), no ano de 1880, passou a fornecer à cidade artigos
como camisetas, ceroulas e meias, abastecendo, assim, o guarda-roupas
simples e prático dos colonos que utilizavam essas peças em seus trabalhos corriqueiros. Roupas caras e os bons tecidos eram preservados para
aparições públicas, em uma época em que o pudor gerava várias camadas
de roupas e os paletós eram as roupas mais adequadas para as ruas. Nos
momentos caseiros informais e durante os trabalhos braçais, a malha era
a matéria-prima mais frequente das roupas diurnas simples e básicas.
Em uma de suas principais impressões perante a sociedade, a roupa
das pessoas representa claramente uma distinção social e econômica entre as famílias. No passado, isso era muito evidente: roupas atualizadas de
acordo com a recente moda europeia significavam, obviamente, que um
grande valor foi despendido.
Por esses motivos, as alemãs que emigraram levaram consigo a bagagem necessária para um novo tipo de vida na colônia, composta pelas
últimas revistas de moda que puderam comprar em sua terra natal, além
de suas máquinas de costura, linhas e algumas metragens de tecidos. Futuramente, quando necessário, esses artigos poderiam ser transformados
em peças de roupas, como, por exemplo, um novo conjunto feminino, roupas para o marido ou para os filhos; isso por meio dos conhecimentos de
costura da mulher, tradicionalmente repassados pelas gerações femininas das famílias. O relato a seguir afirma o que a imigrante Emilie Henrichs preveniu-se de futuras necessidades na colônia:
Aproveitei o tempo para comprar tecido para as roupas de
cama e mesa, vestidos e ternos, tudo o que se adequava ao
clima de lá: trespano [tipo de tecido] de linho leve. O que era
possível comprar com pouco dinheiro na Alemanha naquela
época levei em grande quantidade. Costurei esses tecidos à
mão [...] dos tecidos de trespano que eram para ternos, fiz um
cobertor de viagem. Posteriormente, no Brasil, quando precisamos desempacotar nossas coisas, tudo passou sem taxas
alfandegárias. (HEINRICHS apud PETRY, 2010, p. 17)
O investimento em bons tecidos como lãs pesadas, sedas, veludos e gorgorões (naquela época importados) era realizado tanto por status ou con156

siderado como um investimento sério: roupas eram caras e podiam, caso
necessário, ser penhoradas se houvesse a carência de empréstimos em
dinheiro. Os artigos têxteis, tão preciosos costumeiramente, eram registrados em inventários e deixados para descendentes em testamentos. “Em
certo nível, particularmente entre a aristocracia, deixar roupas ou testamentos era uma afirmação do poder do doador e da dependência de quem
recebia.” (STALLYBRASS, 1999, p. 39)
A preocupação com a vestuário era tida como uma necessidade do
ser humano social do século XIX, afinal, roupas destinam-se, até hoje, não
apenas ao uso contra as intempéries, mas intrinsecamente carregam significados de status e de diferenciação social.
A fotografia como reveladora de modismos –
a presença da moda feminina na colônia
Os registros históricos existentes da Blumenau-colônia até sua emancipação, em 1883, dão-se principalmente através de documentos, fotografias
e até mesmo raros vídeos, os quais revelam imagens das roupas usadas
naquelas épocas. A fotografia passou a ocupar um espaço importante nas
famílias do século XIX que, pensando no legado para seus filhos, imortalizava seus momentos de confraternizações através de fotografias.
Vale a pena registrar que a chegada da fotografia [...] mudou
bastante o estilo de memorizar imagens de família ou amigos. Tal como acontecia no Renascimento italiano, no século
XVI, as pessoas de classes mais abastadas, não apenas mulheres, mas também os homens a família e as crianças, encomendavam belas e novas roupagens para vestir no momento
da foto. Postais, álbuns e fragmentos diversos de periódicos
tornaram-se valiosas fontes de pesquisa em relação aos usos
de roupas, atitudes ou poses e seus modismos. (CHATAIGNIER,
2012, p. 96)
A fotografia ilustra o tipo de roupa usada por algumas mulheres em Blumenau, seguindo modismos europeus no quesito vestuário, ainda em
voga no outro continente. A frequência da chegada de novos imigrantes
ocasionava constantes atualizações no vestuário, e a visível influência de
cortes europeus nas peças ocorreu, principalmente, porque se tratava do
povo imigrante em questão e de seu país de origem. Ao vir para o Brasil, o
imigrante trouxe consigo seu gosto, seus interesses e seus costumes.
É quase inexistente uma presença de moda com raízes estéticas
brasileiras daquela época em Blumenau, entretanto, a presença de índios
Xokleng no Vale do Itajaí era massiva e deixou um legado cultural têxtil.
Os índios desenvolviam tessituras a partir das fibras naturais existentes
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no local. “Os homens fabricavam arcos, flechas, lanças e diversos outros
artefatos necessários ao cotidiano. As mulheres teciam, manualmente,
com fibra de urtiga2 mantas que serviam de agasalho nas noites de inverno [...].” (SANTOS, 1997, p. 15)
Sabe-se que no Brasil houve diferenças entre roupas e costumes em
diversas regiões, visto que o país estava em uma fase de construção e que,
inevitavelmente, estilos de roupas adaptavam-se às realidades locais. Em
Santa Catarina, registrou-se uma forte presença da renda de bilro3 portuguesa e da produção de malhas e fios pelos imigrantes alemães. Cabe
ressaltar que, naquele período, moda não possuía uma definição no dicionário. Sua alteração de formatos, cortes e decorações nas peças ocorria de
25 a 25 anos e eram consideradas modismos.
Nesse período, a mulher tinha um papel reservado a sua família,
atuando como esposa e mãe. Atividades corriqueiras de uma mulher da
colônia naquela época compreendiam afazeres internos e externos da
casa: cuidado de hortas, auxílio em lavouras, criação de animais, entre
tantos outros tipos de trabalho que de forma alguma seriam considerados “leves”.
Diferentemente das damas das capitais, as imigrantes viam como
única opção de vida ajudar o marido e os filhos nos trabalhos simples e
pesados. Ainda assim, com tantas atividades diárias, o tempo ocioso para
uma mulher do século XIX era normalmente destinado à produção de
bordados, tricôs e artesanatos caseiros considerados “prendas” femininas; e nesse tempo cabe um espaço à costura, à confecção de peças de roupas normalmente simples, que podiam ser mais elaboradas para aquelas
mais versadas nas técnicas. Esse tipo de trabalho representava para essas
mulheres uma tentativa de manter a feminilidade, muitas vezes perdida
nas roças4, refletida em mãos calejadas e representava os ensinamentos de
como é ser mulher onde uma mãe e uma filha jovem que confeccionava
seu enxoval. Os bordados se tornaram um escape da realidade dura da
colônia para os tempos saudosos da cidade deixada para trás.
Foi o trabalho inicialmente caseiro da costura que alguns anos mais
tarde tornou-se a grande fonte de renda de muitas mulheres, as quais passaram a trabalhar nas fábricas em uma profissão aceita pela sociedade
masculina da época, a de costureira.
A vida trabalhosa da imigrante não durou para sempre, muito menos para todas as mulheres, visto que a cidade prosperou e não tardou até
que as famílias melhor estabelecidas passaram a viver uma vida confortável e urbana. As influências artísticas eram importadas para a cidade e se

proliferavam, podiam ser observadas pelos aspectos do vestuário.
Do ponto de vista artístico, a Europa vivia os anos de ebulição da Belle Époque5, movimento artístico e cultural ocorrido entre 1889, que durou
até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. O movimento primava
pela sinuosidade e a sensualidade de formas curvadas, arabescos e uma
feminilidade expressa em linhas.

2

5

3
4

158

Planta com grande distribuição cosmopolita, com substâncias urticantes, é reconhecida
por causar irritação à pele humana.
Renda produzida manualmente, através da técnica que utiliza fios e bilros de madeira
na elaboração dos pontos, formando desenhos.
Ambiente rural de cultivo.

Sem dúvida a Belle Époque, olhada do ponto de vista estético,
é uma das mais belas épocas vividas pelo homem. Um tanto
apertada entre dois séculos, mostrou-se pródiga em questões
de belas-artes, cultura, beleza e, como não podia deixar de
ser, em moda e seus entornos e contornos [...]. (CHATAIGNIER,
2010, p. 93)
Diversos pequenos movimentos definiam os estilos dentro da Belle Époque,
como o Art Nouveau, trazendo o movimento dessas linhas como principal característica determinante. Segundo Chataignier, “[...] ferro e vidro,
beleza e feminilidade, cartazes publicitários, os reclames6, o mundanismo
frenético, assim seria o retrato em preto e branco da Belle Époque.” (CHATAIGNIER, 2010, p. 93)
A mulher era o centro das atenções nesse movimento artístico, sendo a feminilidade observada por artistas e transformada em modelos para
a criação do design de formas suavizadas de linhas. Nas grandes cidades
era a dama lânguida extremamente elegante com a pele alva protegida
dos raios de sol, era o ideal de beleza da época. O comportamento desta
mulher era delicado e muitas vezes imitava ou forçava uma naturalidade
caricata. Para realçar tais características, uma peça de roupa íntima fundamental foi aprimorada e teve presença em todo o ocidente, da Europa à
colônia: o espartilho.
Desde o fim da Idade Média até o final da Belle Époque, no século XX,
o espartilho reinou e variou em suas formas. Não funcionava simplesmente como peça de roupa, mas moldava o corpo da mulher e sua postura.
[...] Essa forma comprimia o corpo na cintura, deixando as nádegas salientes, e na parte frontal do tórax enfatizava os seios,
colocando-os numa postura que o elevava em direção ao colo.
Vista de lado, a silhueta feminina tornava-se desenhada como
a letra sinuosa [...] (CHATAIGNIER, 2010, p. 93).

6

Do francês, Bela Época, foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa. A
expressão também designa o clima intelectual e artístico do período em questão. Foi
uma época marcada por profundas transformações culturais que se traduziram em
novos modos de pensar e viver o quotidiano.
Anúncios, propagandas antigas.
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valo) criando certo volume na região traseira da mulher, enfatizando o
S da forma. A figura 1 remete ao período em questão e revela o acompanhamento da moda por algumas mulheres em Blumenau, muitas destas
alemãs e visivelmente seguidoras de estilos internacionais.
A partir de 1900, o novo século refletiu um sutil novo pensamento:
a mulher passou a utilizar em seu guarda-roupa algumas peças de corte
notadamente masculino. Em termos de estilo internacional, o período de
1901 a 1910 é caracterizado pelo estilo Eduardiano7. Edward VII ascendeu
ao trono inglês numa época em que o comércio brasileiro girava em torno
do eixo França-Inglaterra, de onde vinham as maiores importações.
Economicamente continuamos [o Brasil] dependentes das
nações hegemônicas da Europa, principalmente a Inglaterra,
que compravam nossas matérias-primas e nossos produtos
agrícolas. E das quais importávamos produtos manufaturados. Essa equação atravessa o período imperial e persiste
inalterada no século XX, até 1929, quando o crack da bolsa de
valores de Nova York vai obrigar-nos a realizar um processo de
substituição de importações que alavancou nossa incipiente
industrialização. (CHATAIGNIER, 2010, p. 103)
O estilo daquela elite influenciou o mundo através de práticos trajes esportivos diurnos para mulheres, popularizando o estilo sport8. Este estilo
relativamente simples (comparado com excessos anteriores da moda) e
cotidiano era muito utilizado pela classe média e famílias ascendentes sociais, os considerados “novos ricos”. No Brasil, o estilo adaptou-se ao clima,
expandindo-se por todo o país através de comerciantes e suas importações e inevitavelmente trouxe influências a Blumenau.

Fig. 1 – Primeira
década século XX.
Johanna, Nanny
e Gertrud Hering,
filhas de Hermann
e Minna Hering. A
silhueta da terceira
mulher à direita
apresenta muito
bem o perfil do
corpo em formato
S. Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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A silhueta em questão era em formato de “S”, desenhando o corpo que era
modelado a partir da coluna vertebral. A postura de uma mulher tomando chá e equilibrando em sua cabeça um amplo chapéu pode descrever o
esforço necessário que era ao se sentar com a barriga completamente comprimida, os pulmões espremidos, a cabeça erguida, sustentando um chapéu pesado, e os goles de chá pondo tudo isso a se desequilibrar. A dama
da sociedade era acostumada muito bem, sendo desde menina adepta
desta roupa íntima que impedia o crescimento do volume do corpo.
Não apenas o busto era valorizado, algumas ancas recebiam especial atenção com anquinhas (enchimentos traseiros feitos de crina de ca-

A saia e blusa vira uniforme; na maioria das vezes a blusa branca é com preguinhas e rendas, e a saia nos tornozelos, retas e
ligeiramente justas, em tons escuros, como marrom, preto e
marinho. O Tailleur feminino criado pelo inglês Paul Redfen
em 1900, com base no terno masculino, entra no guarda-roupa [...]. (CHATAIGNIER, 2010, p. 83)
A presença das cores preto e branco no dia a dia é uma das características que define o comportamento prático. A camisa branca e saia longa em
corte reto evasê (formato aberto de sino) foram muito presentes durante
o final do século XIX brasileiro: a roupa era prática e elegante, definida

7
8

A Era eduardiana ou período eduardiano corresponde ao período de 1901 a 1910, no
Reino Unido, durante o reinado do Rei Edward VII. O estilo sucedeu a Era Vitoriana.
Do inglês esporte, trata-se do traje simples e informal, sem excessos ou muitos enfeites.
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Fig. 2 – Família
Hering, 1904. À
esquerda, a mulher veste tailleur,
camisa e gravata.
Na extrema direita,
a mulher utiliza
vestido com características de moda
antecedentes com
muitas pregas e
detalhes decorativos. Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Fig. 3 – Blumenau,
1910. Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Fig. 4 – Detalhe da
figura 3, os colarinhos marcam presença no universo
feminino, e os
vestidos possuem
corte de alfaiataria.
A mulher ao centro
possui cintura
extremamente
afunilada, obida
pelo espartilho.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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por detalhes contrastantes que serviam para enfatizar a postura esguia
da mulher. Era ideal para o clima quente do Brasil; as saias escuras tinham
maior presença por disfarçarem a marca de barro das bainhas, ocasionada por ruas e estradas sem calçamento. Nas regiões rurais brasileiras eram
especialmente úteis uma vez que as ruas não eram calçadas com pedras.
Camisas abotoadas estavam aliadas à praticidade, além disso, permitiam um refrescamento e ventilação melhor do que os pesados vestidos
de lã e veludo usados anteriormente na Europa. Em alguns períodos eram
arrematadas por gravatas femininas e broches do tipo camafeu9. A figura
2 revela a presença dos cortes de alfaiataria masculinos como a camisa e o
terno, inseridos e adaptados à indumentária feminina.
O final do século XIX foi já marcado por novos ares em termos de
moda na efervescente Europa e mudanças sutis do vestuário começaram
a ser incorporadas na vida das pessoas. À medida que o século XX se aproximava, novas possibilidades de moda entraram em vigor (fig.3), juntamente com o surgimento das primeiras casas de moda internacionais que
criaram uma influência imensurável no século que se seguiu.
As barras das saias começam subir definitivamente à medida que a
mulher entra no mercado de trabalho, mas a partir de 1910 já surgem os
“[...] vestidos com abotoamento frontal e cintura ligeiramente alta, e a saia,
na altura dos tornozelos, que deixava aparecer os sapatos [...]” (CHATAIGNIER, 2010, p. 107). Este tipo de roupa tornou-se popular e muito presente
na classe feminina operária.
Alheias às necessidades econômicas, muitas das mulheres imigrantes em Blumenau passaram a exercer a profissão de costureira. Fábricas
como a então estabelecida e progressiva Cia. Hering, em 1910, contava
com uma grande presença feminina em suas atividades. A figura 5 remete
ao período de 1910 e demonstra que mesmo as trabalhadoras – que por
ventura tinham uma vida privada de luxos – exibiam roupas adaptadas a
sua realidade simples, mas seguindo a silhueta básica e popularizada da
época, espelhada nas mulheres bem-vestidas da cidade.
O espartilho, a peça de roupa máxima que representou a mulher
durante muito tempo, perdeu seu sentido
no começo do século XX. Mulheres trabalhadoras na Europa Pós-Primeira Guerra
Mundial, ou imigrantes de Blumenau; ambas deixaram de lado a incômoda roupa
íntima para tornar seu trabalho mais ágil
e menos agressivo ao corpo, antes comprimido.
Ocorreram algumas variações e mo-

9

Broche feito de pedra fina, cinzelada de modo a formar uma figura em relevo.

163

Conquistas e Possibilidades Criativas

M u se u H e ri ng

cida em 1882, que durante sua juventude no século XX estudou teatro na
Argentina, tornando-se atriz dos palcos europeus nos anos posteriores.
Outra presença feminina também chama atenção neste período: Gertrud
Gross-Hering, filha do industrial Hermann Hering e sua esposa Minna,
nasceu em 1879 na Alemanha. Na sua juventude blumenauense, interessou-se e se envolveu com o mundo literário, atuando como escritora, algo
incomum para as mulheres na época. Escreveu contos, romances, poemas
e peças teatrais.
Essa notável presença e participação feminina na sociedade local
de Blumenau é o reflexo do que acontecia com a mulher da Europa: conquistava um novo espaço na sociedade masculina, atuando cada vez mais
amplamente em movimentos artísticos e no mercado de trabalho. Evidentemente que a moda refletiu, através de peças de roupa, esse novo pensamento considerado liberto da mulher e consequentemente de seu corpo.

Fig. 5 – Operárias
da Cia. Hering,
1910. As saias
agora curtas
tornaram-se mais
práticas para
o trabalho da
fábrica.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

dismos lançados na moda francesa entre décadas, mas, em meados de
1915, a queda do espartilho ocorreu motivada pelo estilista francês Paul
Poiret10. A febre de movimentos artísticos e a nova postura da mulher que
ocorreu em todas as classes econômicas; seja a rica, seguindo modismos
e aprendendo a dirigir um automóvel, ou a menos favorecida que trabalhou como operária de fábrica; de fato, a mulher conquistou uma nova
liberdade, que foi no mínimo física. A sociedade passou a conceber um
maior número de mulheres letradas, as mais ousadas destas envolvidas
agora com arte, literatura, teatro.
Dentro do contexto da quebra do modelo cultural tradicional,
surgiu em São Paulo a Semana de Arte Moderna – liderada, entre outros, pelos artistas e intelectuais Mario e Oswald de Andrade, Manoel Bandeira, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral – que
mostrou haver um espaço para uma cultura nacional, na qual
se revelavam novos valores [...]. (CHATAIGNIER, 2010, p. 110)
As viagens de blumenauenses filhos de imigrantes à Europa resultavam
em novidades, quebrando aos poucos certos conceitos antiquados e modernizando o pensamento da cidade. Cabe aqui citar a presença inquietante da blumenauense Edith Gaertner, filha de imigrantes alemães, nas-

10
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Paul Poiret, (1879 – 1944) estilista francês responsável por novos formatos de roupas
no século XX, cujo trabalho contribuiu para a abdicação do espartilho pelas mulheres. Criou linhas baseadas na roupa dos orientais e lançou peças controversas como o
casaco-kimono.

De maneira geral, pode-se dizer que a linha da moda dos anos
1920, uma das mais cultuadas da modernidade, privilegiava
os grandes decotes, os seios achatados sob faixas e os quadris
estreitos e camuflados. A forma tubular – que possibilitava as
mais audaciosas a dispensarem a lingerie – só foi destronada
no fim do período, com as criações dos grandes costureiros
franceses. (CHATAIGNIER, 2010, p. 114)
Inicia-se a partir da década de 1920 uma grande revolução no vestuário
feminino, que pela primeira vez em séculos liberta o corpo para o seu
movimento e formato natural. A linha tubo atingiu o corte de vestidos
e casacos, usados agora largos e sem ajustes, com cinturas muito baixas.
A diferença entre vestidos para o dia e para a noite era notada nos acabamentos e ornamentos. Tecidos leves substituíram os pesados veludos e lãs,
e esse vestuário livre e arrojado adaptou-se facilmente no Brasil, com seu
clima tropical, com as primeiras interferências nacionais em termos de
moda: “tessituras nacionais como o fustão, gabardine, algodão florido e
sedinhas leves” (CHATAIGNIER, 2010, p. 111).
A mudança no comportamento e na roupa acarretou também em
uma alteração do ideal de beleza feminino: corpo reto de menina, magro
e discreto. Por outro lado, uma mudança forte nos penteados transformou
os longos cabelos do século XIX em cabelos extremamente curtos no século XX: eram cortados na altura do maxilar ou das orelhas, escondidos sob o
chapéu cloche11. Tal como ocorria em Paris, os lábios vermelhos e olhos contornados, além do costume que a mulher adquiriu de fumar em público,
deixou-a com uma aparência dramática de mulher-menina, a melindrosa.

11

Do francês, sino; denomina o tipo de chapéu justo, sem abas, caído sob a face, escondendo parte do rosto até a altura dos olhos.
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Considerações Finais

Fig. 6 – Família
Hering, 1920. A
silhueta tubular
da década é vista
nos vestidos curtos
e a diferença de
comprimento nas
pernas aparentes.
Cabelos na altura
das orelhas contrastam com as
longas madeixas
que foram moda do
século XIX. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.

Segundo Chataignier, “a moda que agradou a todas as camadas sociais foi a que chegou com as ilustrações de J. Carlos 12 [um dos] maiores
desenhistas e caricaturistas [brasileiros] de todos os tempos.” as casas de
moda e modistas brasileiras inegavelmente ainda usavam influências internacionais das grifes como “Jean Patou, Chanel, Madeleine Vionet, Jenny,
Molyneux” (CHATAIGNIER, 2010, p. 111), agora, porém, adaptadas aos tecidos brasileiros.
Em Blumenau as influências destes movimentos do vestuário ocorreram ao mesmo tempo em que ocorriam nas capitais do Brasil. As revistas
de moda foram as principais precursoras de estilos, mudanças do vestuário e ornamentações em geral, trazidas agora em grande parte nas viagens
de lazer de muitas famílias ou nos negócios de comerciantes e empresas.
A forte influência têxtil da cidade de Blumenau com o passar do tempo se afirmou, consolidando empresas na região, fornecendo uma grande
quantidade de tecidos à disposição do país. Blumenau passou de cidade
importadora de fios e tecidos no século XIX para cidade exportadora, a
qual veio a se tornar muitos anos mais tarde um polo têxtil nacional.

12
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José Carlos de Brito e Cunha, conhecido como J. Carlos (1884 – 1950) foi ilustrador e
designer gráfico brasileiro.

Com a perspectiva do século XIX até o final da década de 1920, foi possível
tratar das influências de moda e vestuário ocorridas desde o período colonial de Blumenau até suas transformações em cidade produtora de artigos
têxteis, fato atualmente considerado a maior importância econômica da
cidade.
Uma forte influência dos imigrantes na história de Blumenau de fato
aconteceu porque os que na cidade aportaram buscaram tratar do uso de
suas técnicas conhecidas ou aprimorá-las, visualizando e concretizando
possibilidades de negócios prósperos através da criação de empresas na
cidade. As tecelagens surgiram e se fortaleceram, e Blumenau passou a
produzir tecido não apenas para o uso de seus moradores, mas também
para todo o país. A transição do século XIX para o século XX também foi
responsável pelo surgimento da palavra moda, pela profissão do estilista e
a criação de marcas; então, o trabalho manual foi transformado em trabalho industrializado, dando vida a empresas e a negócios lucrativos.
A moda blumenauense, espelhada na Europa, acompanhou não
apenas os movimentos artísticos ocorridos no outro continente, mas também os movimentos sociais e antropológicos. Da opressão feminina à sua
liberdade física e intelectual, a moda foi o recurso notável usado para expressar o corpo feminino que muito mudou.
Associada à forma de exibição das pessoas, a moda intrinsecamente
representa as relações de um corpo com a sociedade, uma barreira imaginária que separa a vestimenta socialmente adequada da intimidade natural do ser humano, de seu corpo.
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Analisamos, neste artigo, representações de cidades presentes em cartões-postais datados da década de 1920, destinados à Johanna Helene Hering,
quarta filha nascida do casal Hermann e Mina Hering. Johanna nasceu na
cidade alemã de Hartha em 1867 e emigrou para Blumenau com 13 anos
de idade, em 1880.
Após essa mudança, Johanna realizou viagens à Europa entre as
década de 1920 e 1930. De acordo com registros encontrados no acervo
que comporta seus documentos pessoais, uma destas viagens iniciada em
1924, ocasião em que esteve na Alemanha, teve duração de um ano.
Como os demais integrantes dessa família, desde jovem, Johanna
realizou atividades na empresa fundada pelos irmãos Hermann e Bruno Hering em 1880. Interessante notar que seu cotidiano de vida pessoal,
seja em atividades de sociabilidade ou de trabalho, pode ser ilustrado por
postais. Encontramos, na coleção completa de postais dessa integrante da
família, cerca de 230 cartões que representam cidades de vários países da
Europa e de outros continentes, inclusive postais do próprio Brasil e dos
Estados Unidos. Esses cartões são datados dos anos de 1885 à 1949, a primeira data corresponde aos primeiros anos de vida de Johanna em Blumenau, e a segunda é próxima de seu falecimento, que ocorreu em 1950 na
mesma cidade.
Em decorrência do grande número de cartões-postais existentes,
para o nosso estudo, optamos por trabalhar apenas com cartões que representam cidades da Alemanha, local de origem dessa integrante da
família Hering. Dos 58 postais desse país, selecionamos apenas 10, que
correspondem aos anos de 1900 a 1925 que Kossoy, na obra Realidades e
ficções na trama fotográfica, chama de a “idade do ouro dos Cartões Postais”
(KOSSOY, 1999, p. 65).
Os cartões selacionados, como mencionamos, são provenientes da
Alemanha e, como consequencia, contêm mensagens em língua alemã. É
importante destacar a origem dos postais, pois esse país liderou, no final
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do século XIX e início do século XX, a produção de cartões-postais com
a fabricação de “88 milhões de unidades, seguida da Inglaterra com 14
milhões, Bélgica: 12 milhões e França: 8 milhões. Já em 1910, a França liderava essa indústria produzindo nada menos que 123 milhões de postais.”
(KOSSOY, 1999, p. 64)
Enquanto novidade, esses materiais propagaram visões do mundo,
locais nos quais muitas vezes, pessoalmente, as pessoas não poderiam
estar. O caso de Johanna não deixa de ser um exemplo, pois ela “conheceu” visualmente diversos países do mundo apenas por intermédio de
seus postais. Dificilmente nas viagens que ela realizou foi possível estar
em igual número de locais. Os postais representaram nesse sentido “um
mundo portátil, fartamente ilustrado, passível de ser colecionado, constituído de uma sucessão infindável de temas [que] vem finalmente saciar o
imaginário popular” (KOSSOY, 1999, p. 64).
No Brasil, também temos registros desses documentos. E como “os
postais tiveram, na Alemanha, seus principais colecionadores, [o mesmo]
hábito [foi] trazido para Blumenau por aqueles que emigraram nesse período” (SILVA, 2009, p. 78). Certamente, Johanna foi um destes colecionadores ao resguardar correspondências veiculadas nesses cartões, enviados
em maior parte por conhecidos seus residentes na Alemanha. Mas, além
de encontrarmos colecionadores no Brasil, como a própria Johanna Hering, o país também os produziu.
Encontra-se entre os cartões pesquisados um que representa a cidade do Rio de Janeiro, datado de 1926. O detalhe é que este postal foi
enviado para Johanna da Alemanha. Isso demonstra que o Brasil, assim
como os países da Europa, pretendeu estabelecer, por meio desses objetos,
representações próprias para o resto do mundo.
Em vistas dessas pontuações, pretendemos mostrar a perspectiva
de análise por meio de representações, cujo conceito é fundamentado
pelo historiador francês Roger Chartier. Dentro de nossas possibilidades,
analisamos espaços e pessoas inseridas em cidades representadas até a década de 1920, pois, conforme Maria Bernadete Ramos Flores, é na cidade
“que por assim dizer, a vida acontece” (FLORES; CAMPOS, 2007 p. 169).
Os cartões vistos pela ótica da representação
As representações, de acordo com Chartier, são construções “determinadas pelo interesse de grupo que as forjam” (CHARTIER, 1990. p. 17). Nesse
sentido, esclarecemos desde o início que os postais estudados não conteplam na íntegra as cidades neles representadas, mas sim, lugares selecionados que podem ser configurados como os signos dessa representação. A
escolha por cada um desses lugares, acreditamos também, não foi alheia
de intencionalidades, tratam-se de espaços fotografados e divulgados por
interesses, sejam eles políticos, econômicos ou ideológicos, os quais pu170

deram estabelecer a imagem esperada das cidades ilustradas nos postais.
Pautados na perspectiva conceitual do “mundo como representação”
(CHARTIER, 1990, p. 19), ou em outras palavras, na compreensão de uma
história cultural do social vista a partir de construções, estendemos nossos comentários à série de cartões postais selecionados. Demosntramos
neles perpectivas diferenciadas da cidade, chamada por Maria Bernadete
Ramos Flores de “inveção do século XIX” (FLORES; CAMPOS, 2007, p. 269).
Como os demais, este primeiro postal a seguir é ilustrado com uma cidade
da Alemanha da década de 1920 (Bad Salzbrunn):

A imagem datada de 1924 demonstra toda a projeção arquitetônica
em harmonia com a ordem e a limpeza da cidade, bem como as pessoas
nela inserida. Nesse sentido, o estudo da “cidade moderna” relaciona, entre outras coisas, “a concentração humana num mesmo espaço, na organização da vida urbana” (FLORES; CAMPOS, 2007, p. 268), projetada por
higienistas, médicos e engenheiros. Abrimos breves aspas para comentar
a atuação destes personagens (médicos e higienistas) nas primeiras décadas da Blumenau do século XX. Ilustramos tal aproximação com uma
correspondência datada de 1934, direcionada a Max Hering, irmão de Johanna, na qual a prefeitura o solicita a construção de uma “privada com

Fig. 1 – Bad
Salzbrunn, 1924.
Cidade limpa e
organizada.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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tijolos rebocados e simento (sic) com encanamento ligado num depósito,
devendo o mesmo ser fechado em sua propriedade” (Prefeitura Municipal
de Blumenau, 1934).
Max Hering, e provavelmente outros moradores da cidade que também receberam correspondências como essa, teve o prazo de oito dias
para moldar sua moradia de acordo com os padrões de saneamento exigidos pela cidade. Trata-se de pouco tempo para as mudanças prescritas, o
que demonstra a pressa das autoridades em tornar Blumenau uma cidade
organizada, higienizada e saudável. O historiador Ricardo Machado estudou recentemente, em sua dissertação de mestrado, códigos de conduta
na Blumenau do início do século XX. Segundo suas conclusões, “para viver
em uma nova cidade que ainda estava por ser construída, necessita-se de
uma nova concepção de indivíduo.” E nesse contexto, “ao governo destes
indivíduos não bastava mais garantir sua propriedade e produtividade,
mas passa a ser preciso garantir sua higienização e salubridade introduzindo ares de uma certa modernidade”. Isso confirma o que Maria Bernadete Ramos Flores fala sobre o trabalho de higienistas na cidade, Ricardo
Machado ainda comenta que na Blumenau do “início do século XX, assim
como em outras regiões do país, a salubridade da cidade torna-se um problema de gestão para o poder público” (MACHADO, 2006, p. 131-132).
Sabemos que essa correspondência é digna de maiores comentários,
no entanto, voltamos a analisar os postais de Johanna Hering, pois nestes
documentos que estão pautados nossos interesses. Então, novamente ao
que se refere à figura 1, uma breve atenção na imagem nos faria pensar na
existência de um local essencialmente “saudável”, limpo e organizado. No
entanto, o “documento fotográfico, não tem intenção apenas de lembrar;
muitas vezes, uma fotografia tem intenção de fazer esquecer” (SILVA, 2009,
p. 96). Desse modo, o chão que parece ser varrido, varre para fora do documento não apenas a sujeira proveniente de uma cidade moderna, como
também eximi dela pessoas e animais que não combinam com a impecável representação almejada na composição desse postal.
No mesmo contexto, analisamos a representação do próximo cartão
(figura 2) que também faz referência ao ano de 1924.
Nesse documento, igualmente percebemos a perpetuação de uma
cidade organizada e de pessoas dispostas ordenadamente. Como diferencial da imagem anterior, destacamos maiores evidências de um comércio
estabelecido. Veem-se homens e mulheres bem portados de ternos, vestidos, chapéus e bengalas em frente às construções, estas por sinal, muito amplas. Nesse contexto, notam-se, em ambos os cartões (fig. 1 e 2), a
cidade enquanto um lugar de distinção social. Sobre essa perspectiva de
compreensão da cidade moderna, Flores (FLORES; CAMPOS, 2007) comenta que a cidade pode apresentar um lugar de encontro de pessoas, como
vemos nas imagens, mas da mesma forma esses lugares podem representar locais de exclusão.
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Vemos, na parte inferior da imagem, um grupo de mulheres vestidas com roupas claras, as quais incidem com a mesma perspectiva de
limpeza mencionada. O isolamento do grupo feminino em relação aos
homens da ilustração demonstra papéis sociais bem definidos a ambos os
personagens, o que nos leva a concordar que “as representações são produzidas a partir de papeis sociais” (PESAVENTO, 1995, p. 9-27). Mas, independente do gênero representado, a cidade aqui também é representada,
entre outras possibilidades, como um local de sociabilidade.
Em certa medida, a disposição dessas mulheres tem semelhança com uma fotografia em que Johanna Hering aparece com suas irmãs
Nanny e Gertrud.
Evidentemente, grandes diferenças podem ser levantadas entre as
duas imagens que nos referimos. Uma delas é que Blumenau, local onde a
fotografia das três irmãs foi realizada, não se constitui em um grandioso
centro em 1924, como vemos no postal da figura 2. No entanto, nada nos
impede de trabalharmos apenas as semelhanças existentes entre os dois
veículos de representação, pois, além da posição em que as mulheres foram fotografadas, nesse contexto de aproximação destacamos os vestidos
longos que as três irmãs Hering vestem e os penteados que completam o
visual. Mas, o que de fato não podemos deixar de mencionar é que ambas
as fotografias se constituem de poses. “Graças à ela [à pose] o sujeito torna-se um modelo” (FRABIS, 2004. p. 58).
Nesse contexto, essa fotografia pode revelar um instante montado

Fig. 2 –
Waldenburg, 1924.
Cidade lugar de
pessoas dispostas
ordenadamente,
comércio
estabelecido e
exclusão. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.
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em um estúdio fotográfico, na mesma medida em que as representações
podem “tornar presente uma ausência” (CHARTIER, 2002. p. 165). E em decorrência dessa aproximação representativa, acreditamos que os cartões-postais não apenas tiveram o papel de expor lugares desejados, mas também possibilitaram a propagação de costumes, maneiras de vestir, enfim,
de se construir uma cidade e as relações sociais estabelecidas dentro dela.
Contudo, como informamos, as ilustrações tratam-se, muitas vezes,
de cenas montadas, e isso é possível notar com maior clareza no cartão-postal da figura 4.

Fig. 3 – As irmãs
Hering. Da esquerda para a direita:
Johanna, Nanny
e Gertrud. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.

Como mencionamos, essa imagem (fig. 4) demonstra a composição
da pose, que de forma alguma é uma ação espontânea. Esse postal evidencia os espaços que dizem respeito à área comercial da cidade e, do mesmo
modo, duas áreas residenciais. Destacamos, todavia, que flagrantes se perderam em meio a esse tipo de registro. Ruas, espaços, pessoas, os quais,
como dissemos desde o início, talvez não fossem aspectos desejados enquanto signos dessa representação.
No entanto, é essencial salientar que são justamente esses signos
que constituem “o mundo como representação”. Esses signos dizem respeito a todas “as figuras intelectuais ou representações coletivas graças

Fig. 4 – A cidade
representada
pela pose. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.
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aos quais os grupos fornecem uma organização conceptual ao mundo
social ou natural, construindo assim a sua realidade apreendida” (CHARTIER, 1990, p. 19).
Portanto, como dissemos, as representações apresentam variações
de acordo com os interesses de grupos. Isso significa que apesar de tratarmos de cidades de um mesmo país, durante igual recorte de tempo,
podemos notar diferenças no que se referem à construção e a seleção de
imagens. Ao contrário do que se vê nos postais anteriores, percebemos no
próximo um cenário comercial um tanto desordenado, em meio a estabelecimentos e pessoas. Em tal cenário não é possível notar a distinção social
que se estabeleceu nas imagens anteriores:

Fig. 5 – Altenburg,
1924. A representação da cidade,
comércio e o fluxo
das pessoas.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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Nesse postal (fig. 5) a cidade ultrapassa a perspectiva de um local de
encontro entre homens e mulheres bem vestidos. Notamos um fluxo de
pessoas muito maior, se comparado às três imagens anteriores, além de
percebermos pessoas e barracas de comércio dispostos em boa parte da
ilustração. O grande fluxo de pessoas também pode ser apontado no próximo cartão postal (Fig. 06). Em outras palavras, as imagens aqui tratadas
representam uma característica das “cidades modernas” onde o fluxo de
pessoas na cidade torna-se maior, consequência do chamado êxodo rural.

Também não podemos deixar de questionar a “pretensa objetividade da imagem fotográfica” (BORGES, 2005. p. 69), pois ambos os momentos podem tratar de eventos específicos. Nesse sentido, questionamos
novamente a indumentária das pessoas representadas na figura 6.
Assim, mais do que números, sociabilidades e distinções sociais,
notamos as seguintes padronizações: os homens que vestem ternos e chapéus escuros; enquanto as mulheres, de forma generalizada, são adeptas
aos vestidos e chapéus claros. Mas seria possível estender a uma cidade inteira o mesmo padrão estético? Eram estas as indumentárias que vestiam
os empregados braçais, os(as) operários(as) e as donas de casa durante
suas atividades cotidianas?
Outro elemento possível de se pensar nas representações das cidades desse período, ilustradas em cartões-postais, diz respeito à modernidade, representada na imagem a seguir (fig. 7) pelos trilhos do trem.
O cartão (fig. 7) é datado de 1925. Como anunciamos, vemos a presença da modernidade refletida pelos trilhos do trem que cortam as ruas
dessa localidade. Notamos um período de transição, pois é possível identificar uma série de transportes ainda movidos por cavalos. A disposição
dos homens que aparecem na imagem representa, entre outras coisas,
uma população espectadora dessa transição.
Além disso, nessa imagem (Fig. 7) e na próxima (Fig. 8), a presença dos homens demonstra a representação da cidade enquanto um lugar
masculinizado.

Fig. 6 – Karlsab,
1925. Cidades e população padronizada. Fonte: Acervo Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

177

M u se u H e ri ng

Fig. 7 – Bonn, 1925.
População expectadora na chegada
da modernidade.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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O interessante é que não se tratam apenas de homens, mas sim homens de negócio, caracterizados pelas maletas que carregam. Este fragmento representa, ainda, o constante movimento da cidade, com personagens anônimos andando em várias direções. No entanto, não é exagero
lembrar a pretensa objetividade da imagem fotográfica, pois, a presença
masculina neste postal trata-se de uma representação, não comprova a
inexistência de mulheres trabalhadoras e de outras muitas ocupações nas
áreas urbanas.
Até aqui falamos apenas de fragmentos da Europa, um diferencial
de representação pode ser notado no como cartão que segue abaixo, datado de 1926.

Fig. 8 – Bremen,
1925. Cidade dos
homens. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.

Esse é um postal do Brasil (Rio de Janeiro), porém seu remetente é
da Alemanha. A imagem pode ser confundida com qualquer outra da Europa: roupas, arquitetura, enfim, toda a cena representa para o resto do
mundo um Brasil culto, limpo, tranquilo e organizado. Novamente, trata-se de apenas um fragmento do Brasil, um fragmento por sinal branco e
elitizado.
No tocante às distinções, podemos diferenciá-lo das imagens citadas até o momento, com exceção da Fig. 4, pela presença de árvores na
ilustração. As demais imagens representam características de cidades eu178

Fig. 9 – Rio de
Janeiro, 1926. A
corte na cidade.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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ropeias industrializadas, enquanto que o Rio de Janeiro é representado de
forma acentuadamente tropical. A começar pelas cores vibrantes existentes no cartão, mas, apesar desse importante detalhe, confirmamos que a
rua, na cidade do Rio de Janeiro, não deixou de ser retratada com pessoas
e espaços em harmonia com visível ordem e limpeza.
No mesmo ano em que vemos a “corte” representada no Brasil, uma
imagem de Stuttgart, também foi enviada à Johanna em 1926 (fig. 10).

Fig. 10 – Stuttgart,
1926. A Cidade e
a modernidade
estabelecida.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os nossos objetivos iniciais, pretendeu-se neste pequeno,
mas significativo espaço de discussão e socialização de pesquisa, estudar
representações de cidades presentes em cartões-postais, que constituem
o acervo de documentos pessoais de Johanna Helene Hering. Entre nossos apontamentos relacionados à limpeza, organização e distinção dos
lugares selecionados, deixamos em aberto novas discussões que possam
contemplar, por exemplo, os espaços infantis e turísticos nesse contexto
visual. Da mesma forma seus processos de produção, a ação do fotógrafo, a qual é fundamental para se pensar essas práticas de “construção de
realidades”, pois, conforme Kossoy, são esses processos que constituem o
documento fotográfico.
Desse modo, com o que desenvolvemos até aqui, não pretendemos
estabelecer verdades fixas acerca dessas representações. É válido lembrar
Reis, o qual afirma que a “história reabre constantemente o passado, em
vez de reconstituí-lo definitivamente” (REIS, 2000, p. 26).
Nossas observações permitem verificar, de forma parcial, as representações de cidade impressas nos postais aqui tratados, bem como divulgar as possibilidades de pesquisa existentes entre os acervos: documental,
iconográfico, audiovisual, indumentário, de quadros e premiações, existentes no Arquivo da Cia. Hering. Além disso, a pesquisa realizada traz
à tona um novo tema para as próximas exposições temporárias a serem
realizadas no Museu Hering.

Vemos com isso diferentes fragmentos da Alemanha do início do
século XX, bem como um Brasil diferente da Blumenau do mesmo período, se relacionada, por exemplo, com a carta recebida por Max Hering em
1934. Isso porque a modernidade “construída com base na transformação
e recriação permanente do espaço urbano” (FERRAZ; PESAVENTO, 1997, p.
44) foi apresentada de forma singular em cada um desses postais. Neste
último cartão, além dos novos padrões arquitetônicos, o trem e o automóvel parecem estar integrados ao cotidiano das pessoas, as quais não
são mais representadas como espectadores de um período de transição. A
modernidade está dada, e o ritmo da cidade aparece ainda mais acelerado,
movimentado pelo trem e sincronizado pelos ponteiros do relógio que
tem destaque na maior construção da imagem.
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Museu Hering e história oral:
compreensão e novas formas
de saberes
Tássia Bachmann Pabst

Monitora do Museu Hering. Bacharela e licenciada em História pela Universidade
Regional de Blumenau – FURB.
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“A história começou como um relato, a narração daquele que pode dizer ‘Eu vi, senti’. Este aspecto da
história-relato, da história-testemunho, jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da ciência
histórica”
Jacques Le Goff
O presente artigo se propõe a discorrer acerca das possibilidades de
pesquisa dentro do Museu Hering, envolvendo a História Oral. Para isso,
utilizou-se uma bibliografia de base, atentando aos objetivos iniciais de
propor temáticas para projetos de História Oral a serem executados pela
equipe Museu Hering, a partir deste artigo. A partir da provocação “como
surgiu o Museu Hering?” e “de que forma a ideia se materializou?”, a História Oral tornou-se um instrumento de pesquisa de suma importância nas
pesquisas desenvolvidas dentro do Museu Hering.
A experiência e a troca de histórias e informações importantes sobre o envolvimento de colaboradores e ex-colaboradores com a história
da Cia. Hering proporciona, aos integrantes da equipe do Museu, novos
saberes a respeito da história da empresa e da atuação dos funcionários
da própria Cia. Além disso, a História Oral gera ao Museu Hering uma produção de importantes documentos que no presente e no futuro são/serão
parte do acervo de sua constituição.
Dessa forma, o presente artigo visa demonstrar de que forma a História Oral pode auxiliar na produção de documentos e na compreensão
da constituição do Museu Hering. É um meio diferente de deixar o Museu
Hering e a exposição de longa duração Tempo ao Tempo mais vivos, além
de contar a história e trajetória da família fundadora da Cia. Hering e das
pessoas que nela trabalham e/ou já trabalharam. Portanto, vê-se que a utilização da História Oral em projetos desenvolvidos no Museu Hering é de
suma importância uma vez que
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a história oral pode certamente ser um meio de transformar
tanto o conteúdo quanto a finalidade da história. Pode ser
utilizada para alterar o enfoque da própria história e revelar
novos campos de investigação; [...]; e na produção da história
– seja em livros, museus, rádio, ou cinema – pode devolver às
pessoas que fizeram e vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias palavras (THOMPSON, 1998,
p. 22)
Assim, a História Oral possibilita, dentre tantas informações, a produção
de uma documentação rica e particular da história da Cia. Hering, seus colaboradores e pessoas que estão ligadas a ela, além de poder contar como
foi à constituição do Museu Hering. Ressalta-se ainda que, a utilização
desse método no Museu não é também como uma forma de preencher lacunas históricas que não possuem documentos, mas sim, um novo meio
de se conhecer a história da instituição e contribuir com a difusão do conhecimento da história da família Hering, da Cia. Hering, e da memória
de colaboradores que passaram pela empresa.
MUSEU HERING
Antes de falar do Museu Hering, faz-se necessário falar brevemente da Cia.
Hering, empresa que está retratada nas quatro1 salas da atual exposição
de longa duração do Museu. A Cia. Hering foi fundada no ano de 1880
pelos irmãos Hermann e Bruno Hering, ambos imigrantes alemães. Inicialmente situada em uma casa na Rua XV de Novembro em Blumenau, a
produção de cada peça era totalmente familiar. As filhas e filhos de Hermann ajudavam em todas as etapas da produção das camisetas de malha,
enquanto Bruno auxiliava na confecção das peças e, também, encarregava-se das vendas, indo de Blumenau até Itajaí vendendo cada camiseta de
porta em porta. A Malharia dos Irmãos Hering, com o passar do tempo,
tornava-se conhecida e a produção aumentava, isso fez com que Hermann
comprasse um lote, no hoje Bairro Bom Retiro, onde a produção se expande e a empresa desenvolve-se de forma rápida.
A ideia de um Museu que contasse toda a trajetória da família e da
empresa nasce a partir de um desejo expresso pelo antigo presidente da
Cia. Hering, senhor Ingo Hering, em uma carta. Nessa carta, escrita em
junho de 1980, a ideia do senhor Ingo era que através de uma “espécie de

1
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Os módulo expográficos são: 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 e Educação.

Museu” (HERING, 1980) se pudesse contar a história da empresa que, na
época, completara 100 anos de fundação. Entretanto, naquele período, a
ideia de um Museu para a Hering ficou apenas na carta.
O Museu Hering começou a ganhar corpo em 2007 quando a gerente de comunicação, Amélia Malheiros, propôs à diretoria da Cia. Hering
materializar a ideia do senhor Ingo Hering, ou seja, criar um Museu que
contasse a história de dois irmãos alemães que imigraram da Alemanha
para o Brasil no século XIX e que na Colônia Blumenau passaram a produzir camisetas de malha. Um Museu que – como já dizia na carta – pudesse “reconstruir com a maior riqueza possível de documentos, objetos e
máquinas a memória da empresa” (HERING, 1980, n. p.) como uma forma
também de trazer à tona a memória de todos aqueles que de forma direta
e/ou indireta fizeram e fazem parte da história da Cia. Hering. Esse trabalho contou com uma equipe formada pela gerente de comunicação da
Cia. Hering, Amélia Malheiros, pelos produtores culturais Públio e Sérgio
Sartori e pela museóloga professora doutora Marília Xavier Cury, que durante meses tiveram um intenso trabalho de pesquisa, para em novembro
de 2010 o Museu Hering então abrir suas portas ao público.
A exposição de longa duração do Museu Hering Tempo ao Tempo faz
jus à proposta idealizada pelo senhor Ingo Hering: um museu que fosse
dinâmico, que contasse toda a história da família, da empresa, abrangendo também a Moda. Através das peças de roupas expostas, mostra como o
homem e as sociedades são passíveis de mudança e que nada permanece
imutável. Um Museu onde cada visitante pudesse tocar nos objetos e máquinas e perceber a importância tanto da Revolução Industrial ocorrida
na Europa durante todo o século XIX, quanto do uso atual da tecnologia
de ponta na produção de cada peça. Sentir e ver como era a produção da
malha no século XIX e, por fim, mas nem por isso menos importante, compreender-se parte dessa história, afinal a marca dos dois peixinhos veste
os brasileiros desde 1880.
O Museu Hering foi pensado de forma dinâmica. Através da sua exposição, o visitante tem a oportunidade de conhecer a mesma história de
uma forma diferente seja pela interação com as máquinas ou pela visita
guiada, pois no Museu Hering é possível movimentar as máquinas de costuras manuais, dois teares – um de 1889 e outro de 1902 – e em um expositor é possível tocar em todas as etapas do processo de fabricação do fio
de algodão.
Esse mesmo visitante pode, também, ter uma maior interação com
as mídias. O Museu possui vídeos nas salas 1 e 3. A sala 1 (História e trajetória da Cia. Hering) apresenta toda a história da empresa desde sua fundação até a atualidade, iniciando com um vídeo histórico com registros
da cidade de Blumenau e região nas décadas de 1930 e 1940, além de fotos
que vão desde o século XIX até os anos de 1940. Através desse vídeo, o visitante tem a oportunidade de visualizar e ter uma explicação na qual a
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compreensão é facilitada, o que torna a visita mais agradável. Os recursos
expográficos da sala 3 (Moda no tempo – As coleções, tendências e costumes, Criatividade na moda: Estamparia, A cultura das campanhas publicitárias, A produção da moda) já estão voltadas para o âmbito da moda,
em cada um dos dois projetores aparecem imagens de estampas e criações
que já foram reproduzidas nas coleções da Hering. Em outro projetor é
possível ver imagens de catálogos de moda a partir da década de 1970 e
perceber como a moda, as coleções e o comportamento das sociedades vão
mudando. Aliado a isso, há a veiculação de publicidades da Cia. Hering de
vários períodos que vão desde os anos de 1970 até aproximadamente 2005.
É ali, assistindo a esses filmes publicitários que muitos visitantes ativam
sua memória e estabelecem ligação com a marca, lembrando de alguma
peça de roupa que eles tiveram ou pelo fato de lembrarem que assistiam à
propaganda no período em que ela era veiculada na televisão. Isso é algo
que faz com que o visitante se sinta próximo e sujeito atuante dentro de
uma história.
Entretanto, chama a atenção uma mídia de touch screen com 130
depoimentos de colaboradores e ex-colaboradores. Esse recurso encontra-se na sala 2 da exposição e é um recurso para o tema A contribuição dos
funcionários: protagonistas de uma grande cena. Ali 130 pessoas responderam às perguntas “Qual sua evolução na empresa?; Qualidade de vida
no trabalho e o respeito humano ao colaborador; A Hering que eu gosto, o
que eu gosto e o que eu desejo para o futuro da Cia. Hering?”. As respostas
trazem a conhecimento suas experiências que vão desde lembranças, sentimentos e desejos através do seu trabalho na Cia. Hering. São naqueles
minutos que as pessoas falam de suas memórias tão íntimas que a oralidade traz à tona a estreita ligação de momentos que fazem parte da história da empresa ligada diretamente a história de vida de cada um desses
colaboradores.
Portanto, em cada um desses 130 depoimentos percebe-se como se
fez presente a História Oral mesmo que de forma indireta, pois se utilizou
de recursos “para a elaboração de registros, documentos, arquivamento e
estudos referentes à experiência social de pessoas e de grupos” (HOLANDA, MEIHY, 2007, p. 17). Nesses depoimentos percebem-se as mudanças
pelas quais a História passa, além de mostrar o quanto a História é viva,
tem movimento e é um processo transformador das sociedades.

faz-se mais importante quando vista de perto, primeiro porque antes do
surgimento da escrita e da sua difusão todo e qualquer conhecimento era
passado através da oralidade. Nas sociedades pré-letradas os contos de
surgimento de cada povo, o conhecimento de cada técnica era passado de
geração em geração através do uso da voz.
Além disso, a utilização da História Oral permite uma escrita mais
democrática, um olhar diferente sobre os documentos tantos os considerados oficiais quanto àqueles utilizados pela produção historiográfica recente, ou seja, as fontes consideradas não oficiais – como cantigas antigas,
lendas, contos – que expressam as vivências essenciais de sujeitos históricos ditos esquecidos, portanto, de grupos que até então não tinham voz
para a escrita da História, para a História positivista. Desse modo, também se percebe a influência da Antropologia, pois a intensa articulação
da História com essa disciplina possibilitou a transformação de “mitos,
rituais e imagens em fontes históricas” (CASTRO, 1997, p. 51). Essa documentação ’não-oficial’ foi e é usada por diversos historiadores. No Brasil,
podemos destacar como precursor Gilberto Freyre que, de forma muito
particular, conseguiu articular essas fontes em seu livro Casa Grande &
Senzala.
Tecnicamente entende-se como História Oral
um processo de aquisição de entrevistas inscritas no tempo presente e deve responder a um sentido de utilidade prática, social
e imediata. Isso não quer dizer que ela se esgote no momento de
sua apreensão, do estabelecimento de um texto e da eventual
análise das entrevistas (HOLANDA , MEIHY, 2007, p. 19).
Ou seja, a entrevista sempre vai ser feita no presente, no hoje o que não impede que o tema trabalhado na entrevista se encerre no final da gravação,
pois essa entrevista responde a uma ação imediata.
Além de produzir fontes documentais, a História Oral traz possibilidades novas aos pesquisadores, dando voz àquelas pessoas que, nas fontes consideradas oficiais, não aparecem. Atualmente, a História Oral junto
com a corrente da História Vista de Baixo2 possibilitam novas interpretações acerca do conhecimento histórico e torna toda a escrita historiográfica
mais viva, porque lida com sujeitos históricos que presenciaram determinados fatos históricos e que estão vivos no tempo presente e podem nos

MUSEU HERING E HISTÓRIA ORAL
Mas, afinal o que é História Oral? E de que forma este recurso pode ser
utilizado no Museu Hering? Aqui tentar-se-á esclarecer de forma breve o
que é História Oral e explicar de que forma e como ela pode ser utilizada
dentro do Museu Hering, apontando possibilidades temáticas para elaboração de projetos e possibilidades metodológicas para tal. A História Oral
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2

A História Vista de Baixo pode ser considerada um novo método de se analisar a História, dando ênfase à “perspectiva popular, marginal, incomum, não-oficial, das classes
oprimidas” (BARROS, 2004, p. 66). Conforme o historiador Edward P. Thompson sobre a
História Vista de Baixo, “trata-se, muito mais, de uma questão de interpretação mútua.
Por meio dela, o historiador encontra novos problemas para pesquisa na produção sociológica contemporânea, ou novos modos de abraçar velhos problemas” (THOMPSON,
2001, p.191).
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contar as suas experiências acerca de determinado assunto (ROSA, s. d., p. 4).
O uso da História Oral no Museu Hering seria, portanto, como um
meio de tornar a exposição mais viva, trazer a voz de pessoas que já passaram pela experiência do trabalho na Cia. Hering e contar os relatos de
algumas dessas pessoas aos visitantes, proporcionando uma nova visão
da história da empresa, do trabalho e do próprio homem.
Ainda, usar a História Oral possibilitaria chegar mais perto da realidade que, possivelmente, foi vivenciada pelos colaboradores da Hering,
entrando em contato com a memória do funcionário. Além disso, a História Oral “propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo
autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para uma transformação radical do sentido social da história” (THOMPSON, 1998, p. 44).
Um grande exemplo disso é o senhor Sido Stribel que faz parte da equipe
de trabalho do Museu Hering e que durante 41 anos – de 1948 até 1989
– trabalhou na Cia. Hering. Cada visitante que tem a oportunidade de conhecer e conversar com o senhor Sido sai do Museu encantado por vários
motivos. Destaca-se o fato do “seu” Sido ter vivido um período em que as
transformações industriais eram muito significativas, ou como ele mesmo disse em entrevista concedida: “É eu passei uma época de antigamente
e de moderno. Eu passei aquela curva toda” (STRIBEL, 2012, p. 13).
Suas explicações aliadas à Linha do Tempo (Sala 1 – História e trajetória da Cia. Hering), recurso que se utiliza de imagens fotográficas da
Malharia, Fiação, Talharia etc., facilitam a compreensão de como era o
trabalho na década de 1950, 1960, a grande transformação ocorrida na
década de 19803, e principalmente agora, a partir dos anos 2000. Isso tudo
porque podemos considerar o senhor Sido Stribel uma testemunha ocular
das transformações históricas da Cia. Hering o que torna uma conversa
com ele sobre trabalho, vida, e a empresa fascinante.
Sendo assim, é interessante utilizar metodologicamente nos projetos de História Oral do Museu Hering a História Oral Temática, no qual o
entrevistador tem um controle maior do que será perguntado e poderá
conduzir a entrevista de acordo com seu objetivo firmado. Vale lembrar,
porém, que somente se o entrevistado quiser, revelará aquilo de mais íntimo que possui nas suas memórias, não importando que tipo de História
Oral se seguir, para tanto, é importante que o entrevistador esteja
preparado antes com instruções sobre o assunto abordado.
Quanto mais informações se tem previamente, mais interessantes e profundas podem ser as questões. Conhecer as ver-
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Conforme entrevista concedida, o senhor Abramo Moser fala dessa transformação da
produção que a Cia. Hering passou nas décadas de 1970 e 1980 “Ter participado nos
anos 70-80 da enorme expansão que a empresa conheceu, saindo de uma empresa estritamente familiar produzindo, na época, algo ao redor de 60 mil dúzias por mês, para na
década já de 1980 produzir 60 mil dúzias por dia” (MOSER, 2010).

sões opostas, os detalhes menos revelados e até imaginar situações que mereçam ser questionadas é parte da preparação
de roteiros investigativos. A escolha dos colaboradores nesse
ramo de história oral é fundamental, pois o caráter testemunhal exige a qualificação de quem se entrevista (HOLANDA,
MEIHY, 2007, p. 39).
Dessa forma, é possível fazer com o entrevistado vá falando de experiências que para ele podem ser íntimas demais ou até mesmo insignificantes,
mas, que ao contrário, para os objetivos firmados através de um projeto,
todo e qualquer relato de uma experiência de trabalho, de um fato marcante podem ser reveladores para quem está entrevistando e tornar a pesquisa mais rica e interessante.
Entretanto, ao utilizar a História Oral um dos maiores cuidados que
se precisa ter é com as mutações que a memória pode sofrer com o tempo.
Sabe-se que o meio social, cultural e político podem alterar as lembranças de cada pessoa tanto consciente como inconscientemente. Assim, toda
entrevista realizada tanto no Museu Hering como em outras Instituições
precisa ser guiada, ter um objetivo bem especifico e claro, para que não
perca seu foco.
Um projeto interessante de História Oral para se pensar em aplicar dentro do Museu Hering seria discutir a História Social do Trabalho
entrevistando alguns colaboradores antigos da Cia. Hering. A partir de
perguntas, por exemplo, “Como era o seu trabalho?”, “Como eram as divisões de tarefas dentro da empresa?”, “Havia um trabalho exclusivamente
feminino?”, “Havia um trabalho exclusivamente masculino?” ou “Quem
executava a costura?” projetos como esse possibilitariam pesquisas diversas ligadas a grande temática da História do Trabalho, de Gênero e discussões até mesmo sobre os processos de transformação do trabalho dentro
da fábrica. Além de poder contar a História de uma empresa com mais de
130 anos, o Museu Hering alcançaria toda uma comunidade acadêmica de
História, Sociologia, Antropologia, Administração, etc. Para tanto, é necessário um projeto de pesquisa.
Outro tema muito significante seria o da produção da camiseta na
década de 1960, por exemplo, “Como eram feitas as camisetas nesse período?”, “Havia criações de coleções como hoje em dia? Se haviam, quem
criava tais coleções?” A moda já é considerada patrimônio cultural da sociedade. Sendo assim, vê-se que a moda é uma disciplina essencial para
compreender o comportamento das sociedades através das décadas e observar as mudanças socioculturais de cada geração. Projetos de História
Oral nos mais variados âmbitos, executados pela equipe do Museu Hering
contariam com a especialidade de cada integrante dessa mesma equipe
que tem formação em diversas áreas como História, Moda, Educação, Turismo, Arquitetura e Serviço Social. Esse tipo de projeto só tem a acrescen193
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tar não só aos integrantes da equipe Museu Hering, a própria Cia. Hering,
a comunidade acadêmica e comunidade em geral, uma vez que
a história oral [...] vem mostrando-se um método bastante
promissor para a realização de pesquisa em diferentes áreas.
É preciso preservar a memória física e espacial, como também
descobrir e valorizar a memória do homem. A memória pode
ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos fatos
coletivos (FREITAS apud THOMPSON, 1998, p. 17).
O Museu Hering ainda não possui projetos com temáticas definidas e objetivos gerais e específicos elencados o que, por conseguinte, não impede
que entrevistas já tenham sido colhidas4. A ideia é que este artigo seja o
pontapé inicial para essa atividade tão importante, mas por tantas vezes
esquecida no meio museal e acadêmico.
POSSIBILIDADES PARA UM PROGRAMA DE HISTÓRIA ORAL “MUSEU HERING”
Aqui se discutirá a intenção de propor um programa de História Oral a ser
desenvolvido dentro do Museu Hering que possa ser executado por sua
equipe. As possibilidades de projetos que envolvam diversas disciplinas é
um dos grandes trunfos que podem dinamizar o Museu Hering e tornar a
exposição ainda mais viva, pois
essas mudanças que a história oral torna possíveis não se limitam à escrita de livros ou projetos. Afetam também a apresentação histórica em museus, arquivos e bibliotecas. Estes
possuem agora um meio de infundir vida a suas coleções e,
com isso, de se por em relação mais ativa com a comunidade
(THOMPSON, 1998, p. 33).
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Através da Equipe Museu Hering, foram realizadas entrevistas com pessoas que colaboraram para História da Cia. Hering como uma indústria precursora na área de
assistência ao colaborador. Desta forma, foram entrevistados o Sr. Hercílio Schmitt
(Presidente Diretor da Cooper) e o senhor Moacir Krambeck (Presidente da CECRED
e Presidente da Viacredi). Ambos trabalham em Cooperativas de Consumo (Cooper)
e Crédito (Viacredi), nascidas dentro da Cia. entre os anos de 1944 e 1951. Outras
entrevistas realizadas foram com colaboradores e ex-colaboradores da Cia. Hering,
referente à criação do Museu Hering. Então, foram entrevistadas as senhoras Amélia
Malheiros, Valquíria Venturi Starke, Marlene Silvia Amandio e o senhor João Ademir
Bechtold. No quesito História de Vida, o senhor Sido Stribel foi entrevistado quatro
vezes. Uma entrevista concedida foi a respeito de sua História de Vida, as outras duas
entrevistas concedidas foram de História Oral Temática (Educação e Experiência de
Trabalho na Cia. Hering) e uma quarta entrevista foi realizada para a publicação neste
livro, no qual se aborda brevemente a vida e história de trabalho de Stribel na Cia.
Hering, durante 41 anos. Outras entrevistas realizadas pela Equipe Museu Hering,
dentro da parte da História de Vida, foram com a senhora Annemaria Prayon e com o
senhor Egon Braun, ambos comentam mais sobre as suas lembranças de vida.

Assim, chama-se a atenção para algumas linhas de pesquisa como “Memória do Operário” e “Camiseta, história e uso” (CURY, 2011, p. 60 e 66).
A linha de pesquisa abordando a Memória do Operário é uma temática possível de ser pesquisada e trabalhada uma vez que ex-colaboradores da Cia. Hering concedessem entrevistas, relatando suas experiências
de trabalho na Cia. Hering. Isso torna possível compreender melhor as
transformações no mundo do trabalho ao longo do tempo e, além disso,
esse tipo de entrevista tornaria a exposição do Museu Hering ainda mais
atrativa devido ao fato de que o visitante tem a curiosidade de saber questões pontuais “Quem trabalhava aqui?”, “O que fazia?”, “Como era naquela
época?”. Perguntas essas que são difíceis de serem respondidas, afinal, as
fontes escritas não dão todo o suporte necessário para responder pontos
tão específicos. Ainda essa temática possibilitaria o diálogo entre diversas
disciplinas e áreas que parecem distintas como, por exemplo, a Antropologia, Sociologia e a Economia, além da própria História.
Aqui se faz necessário pontuar questões que envolvem o debate
sobre a memória e sua relação com a história. Ao realizar entrevistas de
História Oral, o entrevistador lida com as memórias do entrevistado. Entretanto a memória precisa ser trabalhada com cuidado, com perguntas
guiando toda a entrevista, e fazer uma análise da entrevista confrontando-a com a documentação escrita, pois, ao tratar da memória5 é preciso
saber o que é verdade e o que é fantasia na fala do entrevistado o que pode
acabar tornando a lembrança, às vezes, até mutável e alegórica. Desse
modo, vê-se que é trabalho do historiador “esclarecer a memória e ajudá-la a retificar os seus erros” (LE GOFF, 1992, p. 29). Porém, se utilizado com
cuidado e não tomado como verdade absoluta um projeto de trabalhar
com a Memória do Operário seria interessante e só teria a agregar às ações
do Museu Hering e à memória social.
Outra possibilidade muito atrativa de pesquisa utilizando a História Oral seria “Camiseta, história e uso”. Atualmente, a moda, mais do que
a criação de uma peça da indumentária, traz consigo o estudo da história,
do comportamento e do anseio de uma sociedade. A roupa representa no
momento de sua criação aquilo que a sociedade vive, deseja e espera. A
camiseta, em especial, representou e retratou a juventude. Muito usada
nos anos 40 pelos soldados na Europa no período da 1ª Guerra Mundial

5

A memória é algo muito subjetivo, podendo ser constantemente alterada e/ou silenciada, assim torna-se importante não tomar as entrevistas como verdades absolutas,
da mesma forma que nenhum documento ou fonte histórica. O cuidado que se deve
ter com a memória dá-se ao fato de que se ela “faz parte do jogo do poder, se autoriza
manipulações conscientes ou inconscientes, se obedece aos interesses individuais ou
coletivos, a história, como todas as ciências, tem como norma a verdade” (LE GOFF,
1992, p. 32) o que pode tornar esta memória e experiência vivida individualmente
uma verdade única. Assim, em uma entrevista em que o entrevistado selecionou suas
falas é importante saber por quê ele o fez, isto irá trazer ao trabalho histórico uma
aproximação àquilo que foi de fato realidade.
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para proteger-se do frio, chegou ao conhecimento dos americanos que levaram a curiosa peça aos Estados Unidos. De lá para cá, a camiseta tratou
de quebrar paradigmas, transpor valores, ousar e criar. Na década de 1960
torna-se um símbolo político, mensagens e protestos apareciam estampados nas T-shirts, símbolo do rock’n’roll, a camiseta ganha o gosto popular.
Além disso, a camiseta representa a igualdade entre os sexos (não há
diferença no corte da peça), através da influência das revistas tanto as de
moda, como as fotonovelas para o comportamento feminino. Aos poucos
novos meios de agir, pensar e se vestir iam sendo introduzidos no dia-a-dia das mulheres. Dessa mesma forma, a partir da década de 60, houve
uma mudança radical no modo de se vestir das mulheres “com o lançamento da moda unissex, homens e mulheres aderiram ás calças jeans,
mais leves que as então tradicionais da marca Lee, e fizeram da camiseta o
complemento básico” (FERREIRA, PETRY, 2000, p. 240).
Sendo assim, qual a ligação da Cia. Hering com a camiseta? No Brasil, a Cia. Hering foi a primeira empresa a produzir esse gênero no (JOFFILY, 1988). Da mesma forma a empresa procurou sempre acompanhar as
mudanças culturais e conseguir atender a demanda da produção da camiseta que caía no gosto do brasileiro. Desde então, a Cia. Hering produz
uma peça que é simples e moderna, dinâmica e casual. A camiseta é uma
peça “coringa”, na dúvida usa-se a camiseta.
Sendo a Hering uma empresa também moderna, dinâmica e com
espírito jovem a proposta aqui apresentada é pesquisar de que forma a
camiseta foi sendo transformada e sempre revalorizada desde os anos de
1960 até os dias atuais? Por que, uma peça que aparentemente é simples,
nunca “sai de moda”? E a Cia. Hering, atualmente uma empresa que produz moda, ligada ao varejo, como vê essa peça tão conhecida do vestuário?
De que forma a camiseta está ligada a Cia. Hering – tendo em vista que a
empresa, desde sempre, teve em sua linha de produção a camiseta básica,
branca e 100% algodão, peça tão conhecida pelos consumidores Hering e
pela população brasileira? Como a empresa acompanha esse processo de
mudança comportamental e cultural da sociedade através da produção
de suas peças?
Para a execução dessas propostas de História Oral, seria interessante
entrevistar tanto colaboradores, ex-colaboradores e como a própria Diretoria da Cia. Hering, pois seria um meio de descobrir novas questões e pontos
que, possivelmente, eram desconhecidos acerca dos assuntos propostos.
As duas temáticas aqui apresentadas são apenas propostas sugeridas, poderia sugerir projetos envolvendo também o patrimônio cultural
da Cia. Hering consolidado em suas edificações, por exemplo, entretanto,
isso fica de sugestão para o futuro.
A intenção deste artigo é que a História Oral possa ser utilizada
como um método a contribuir nas pesquisas desenvolvidas dentro do Museu. O Museu Hering e a História Oral são construídos
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em torno de pessoas. Ela lança vida para dentro da própria
história e isso alarga seu campo de ação. [...] Traz a história
para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da
comunidade. [...] Propicia o contato – e, pois, a compreensão
– entre classes sociais e entre gerações. E para cada um dos historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções, ela
pode dar um sentimento de pertencer a determinado lugar e
a determinada época. Em suma, contribui para formar seres
humanos mais completos. (THOMPSON, 1998, p. 44)
A metodologia adotada para esse tipo de entrevistas em História Oral seria a História Oral temática, na qual há a criação de um roteiro de entrevistas, leitura e conhecimento prévios dos temas a serem abordados na
entrevista, ou seja, toda a entrevista será guiada, o entrevistado não falará
aleatoriamente sem um objetivo final. Para a realização da entrevista são
necessários alguns materiais, sendo os principais a voz e o gravador. Atualmente, é possível utilizar gravadores digitais com microfones melhores
para captação da voz, uma das vantagens do uso da tecnologia para este
tipo de pesquisa. Além disso, é necessário que o entrevistado tenha acesso
ao roteiro de entrevistas antes da gravação para já saber do que será especificamente tratado na entrevista temática. Não é obrigatório, mas auxilia
na hora da transcrição, anotar alguns dados durante a entrevista. Isso ajuda quem fará a transcrição da entrevista realizada.
Após a realização da entrevista vem a etapa que consiste na transcrição da fala. É um processo demorado, dependendo da duração da entrevista, a transcrição leva em torno de duas semanas. Esse tipo de trabalho, atualmente, possui recursos tecnológicos diferentes e que facilitam
o processo quem o faz. O computador equipado com um programa de
reprodução de voz e fones de ouvidos são os equipamentos que já podem
ser considerados indispensáveis para a realização deste tipo de trabalho.
Após todo esse processo é necessário enviar uma cópia da transcrição para o entrevistado fazer as alterações que achar necessário, lembrando que, ele só pode alterar as suas falas, sem interferir nas do entrevistador. Caso houver alguma mudança, ela deverá ser feita. Com a transcrição
realizada e as alterações feitas é preciso que o entrevistado rubrique todas
as páginas da transcrição e assine um termo de cessão de direitos sobre
o depoimento concedido o que torna possível e permitida a publicação
de trechos ou a íntegra da entrevista realizada, utilizando o nome do(s)
entrevistado(s) e entrevistador(es).
O armazenamento dessa documentação gerada pode ser feito através da impressão da transcrição com a rubrica do entrevistado juntamente com o termo de cessão de entrevista, isso deverá ser arquivado de maneira a não danificar essa documentação. Para o áudio sugere-se que seja
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gravado em dois CDs e arquivado também no próprio computador, sendo interessante fazer back up do computador conforme for aumentando
o montante de entrevistas realizadas. Isso, futuramente, poderá auxiliar
pesquisadores na criação de novos projetos, fornecendo dados diferentes
e relatos sobre os acontecimentos de um passado nem sempre tão distante.
A História Oral tem muito a contribuir em novas pesquisas e na melhor compreensão da História e das transformações socioculturais pelas
quais as sociedades passam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo procurou discutir acerca da História Oral e sua ligação
com o Museu Hering, apresentando um pouco do surgimento do Museu
através da história da Cia. Hering. Além de refletir como a História Oral
pode ser um meio para novas pesquisas e possibilidades de abordagens
dentro de um espaço educacional, de conhecimento e cultura que é um
Museu.
Diante disso, apresentou-se de forma breve o que é a História Oral,
algumas técnicas metodológicas de suas possibilidades de pesquisa a ser
executadas dentro do Museu Hering Isso com o intuito de acrescentar e
tornar o Museu um espaço de produção de História e geração de documentos exclusivos, tendo em vista a quantidade de colaboradores que
poderiam ser entrevistados que já trabalharam na empresa e/ou que ali
ainda trabalham.
Projetos que envolvam a memória do colaborador, a moda, as transformações sociais só fazem com que o Museu Hering e a comunidade em
geral tenham a ganhar. A História é tão dinâmica quanto o ser humano,
porque o homem é o objeto de estudo central da História, pois como já
diria Marc Bloch “a história é a ciência dos homens no tempo” (2001, p. 55).
E o tempo aliado às sociedades é e sempre será responsável por grandes
transformações culturais, políticas, econômicas e, sobretudo, sociais.
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A tradução como fonte de
pesquisa histórica. Arquivo
histórico da Cia. Hering:
articulações, alcance e
possibilidades
Hanelore Sandner Campregher

Desde os primórdios, a tradução de documentos sempre desempenhou
um papel relevante para a historiografia, sendo responsável pela democratização da cultura e de conhecimentos. Nesse sentido, é necessário
pensar o papel da tradução de documentos como uma ferramenta importante no que diz respeito às possibilidades de futuras pesquisas a serem
desenvolvidas no Museu Hering. O papel da tradução na historiografia é
trazer a tona seu potencial transformador e questionador, possibilitando uma leitura crítica comparada de informações outrora ilegíveis ou de
acesso restrito; levando em consideração a renovação da historiografia
ocorrida em meados do século XX e, consequentemente, a reconstrução
da concepção de documento como fonte histórica e a relação do historiador para com ele.
Dito isso, e tomando como exemplo as cartas da Família Hering do
final do século XIX presentes na exposição de longa duração Tempo ao
Tempo que foram traduzidas do alemão para o português, vemos a importância desse processo para o público durante a visita orientada, pesquisas
internas e externas e para as ações educativas desenvolvidas no Museu Hering. Dar continuidade a este processo é dar continuidade a uma abordagem histórica fundamental para a percepção da dimensão política, cultural e social da tradução, observando as diferentes maneiras de como a
tradução pode ser inserida na construção da cultura de um povo. Analisar
o papel da tradução dos inúmeros documentos em língua alemã presentes
no Arquivo Histórico da Cia. Hering, sob a guarda do Museu Hering, assim
como dar continuidade a esse programa é, antes de tudo, disponibilizar
um vasto material com potencial histórico, trazendo à tona informações
que de outra forma não fariam sentido algum ou apenas servem de fonte
para um público reduzido, seleto e conhecedor da língua alemã.

Monitora do Museu Hering. Licenciada em História pela Faculdade Metropolitana
de Blumenau – FAMEBLU; pós-graduada em Metodologia do Ensino de História
pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI.
200

201

Conquistas e Possibilidades Criativas

M u se u H e ri ng

A TRADUÇÃO COMO FONTE HISTÓRICA
“[...] fonte, que, além de fonte de água, significa princípio, origem de alguma coisa e, especialmente no plural, documento
original na qual se extraem testemunhos e dados para um trabalho histórico. [...] [...] As fontes estão na origem, constituem
o ponto de partida, a base, o ponto de apoio da construção historiográfica que é a reconstrução, no plano do conhecimento,
do objeto histórico estudado. Assim, as fontes historiográficas
não são a fonte da história, ou seja, não é delas que brota e flui
a história. Elas, enquanto, registros, enquanto testemunhos
dos atos históricos, são a fonte do nosso conhecimento histórico, isto é, é delas que brota, é nelas que se apoia o conhecimento que produzimos a respeito da história.”
José Claudinei Lombardi
Ao discorrermos sobre o conceito e papel da fonte na historiografia, não
podemos deixar de mencionar a tradução como parte integrante das fontes documentais. Não se pode negar que a tradução faz parte da história
social de um povo, podendo ser parte integrante da construção da cultura de uma sociedade e reconhecendo assim seu papel na evolução, não
somente da literatura, como também uma importante ferramenta historiográfica a ser explorada por um grande número de pesquisadores e historiadores. Todavia a tradução não é pura e simplesmente uma cópia de
outro texto; o texto objeto da tradução.
O ato de traduzir um documento, um livro, uma poesia ou até mesmo uma música pode ser a centelha que acende vários movimentos de
cunho cultural e histórico, já que as informações serão socializadas com
uma gama cada vez maior de estudiosos, historiadores e/ ou pesquisadores. Se hoje temos um grande número de fontes e livros à disposição da
pesquisa e leitura é graças aos grandes movimentos de tradução oriundos da Idade Média e que são inestimáveis para a história do pensamento.
Campello (2000, p. 130) afirma que “o processo de tradução é uma atividade importante ao mesmo tempo em que esta atividade é complexa e lenta e
a produtividade de um tradutor pode ser comparada a mesma desenvolvida por um copista na Idade Média.” Uma vez compreendida a relevância e
importância da tradução em um mundo cada vez mais globalizado e com
modificações ocorridas devido aos processos migratórios, é correto afirmar que o ato de traduzir um documento assume um papel de mediador
entre as relações interculturais entre países, além de ser uma ponte para
a transmissão cultural entre as nações. Conforme aponta Pinsky (2006, p.
69), “a história da sociedade é sempre uma História das relações sociais,
das identidades em confronto, das literaturas plurais do passado [...]”.
Sendo as fontes documentais a matéria-prima dos historiadores e
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pesquisadores no âmbito geral, ao pensar na relação estabelecida entre estes com as fontes documentais, mais especificamente as que se encontram
em arquivos, Barros (2004, p. 138) reforça o papel da tradução, uma vez
que “qualquer texto visa um receptor (ou um “lugar de recepção”), porque
ele tem uma intenção (uma mensagem que quer ser transmitida ou uma
informação a ser registrada)”. Nesse sentido, percebe-se a transformação
da tradução em um verdadeiro instrumento de conhecimento outrora nas
mãos de poucos conhecedores de determinada língua, como é o caso dos
documentos do final do século XIX e início do século XX (antes da proibição da língua alemã no Brasil) que se encontram guardados no Arquivo
Histórico Cia. Hering, sob a guarda do Museu Hering. Documentos esses
que são registros de um determinado período da história não somente da
Família e Cia. Hering, bem como da então Colônia e depois Município de
Blumenau, mas que ainda estão na língua alemã e aguardam o processo
de tradução.
A IMPORTÂNCIA DA TRADUÇÃO PARA O ARQUIVO HISTÓRICO E O MUSEU HERING
O Museu como um espaço em transformação assume a função de promover ações que visem apresentar à sociedade, ao coletivo, sua história e
sua cultura. Para isso, é necessário que pensemos em ações e saberes que
acompanhem esses eventos do mundo globalizado e tecnológico no qual
estão inseridos, bem como para que a comunidade possa valorizar a sua
identidade e preservar seu patrimônio cultural. Isso fará com que o ser
social perceba a importância da preservação e participe de forma efetiva desse processo, transformando-se em um agente ativo e não passivo de
sua história e cultura. Esta é a função e missão primordial de um museu.
A função do museu deve centrar-se em poder colocar a população local em contato com sua própria história, suas tradições e valores. Por meio destas atividades o museu contribui
para que a comunidade tome consciência de sua própria identidade que geralmente tenha sido escamoteada por razões de
ordem histórica, social e racial. (ICOM, 2009, n. p.)
Ao percebermos a importância do papel social de um museu e levando
em consideração que o Museu Hering é um espaço de comunicação social,
representante de um pensamento é fato que estratégias para a exploração
do acervo museológico e do patrimônio sócio-cultural são essenciais para
o desenvolvimento individual e social da comunidade na qual ele está inserido. Marília Xavier Cury, no Projeto Museológico (2009-2010, p. 4) afirma que o Museu Hering:
[...] transcende a “obra material”, pois vai além dela, tornando203
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-a objeto de análise e conhecimento. Para tanto, precisamos
abrir o nosso ângulo de visão, enxergando aquilo que a empresa representa para a cultura e a sociedade brasileira. Este
ângulo de visão é possível desde um museu, como lugar do
entendimento do patrimônio cultural e do papel deste para a
compreensão das formas de interação que se dão na sociedade. A proposta do Museu Hering – Dois Peixinhos fundamenta-se na idéia de preservação de patrimônio cultural industrial de interesse público, regional e nacional, e no papel da
industrialização têxtil no cenário histórico e cultural brasileiro. Mas, também, na nossa capacidade de buscar referências
para construção das nossas memórias e identidades.
Como já se sabe, a função básica de um museu é a preservação e, em nome
dessa, justificam-se as demais ações a serem desenvolvidas tais como coleta, pesquisa, salvaguarda e comunicação de coleções e referências de produção histórica, social e cultural. O Museu Hering ao abrir suas portas,
em 30 de novembro de 2010, tornou-se uma instituição aberta ao público
cujo dever é prestar serviços à sociedade e contribuir para o seu desenvolvimento. Sendo uma instituição, esta investiga, conserva, difunde e expõe
os testemunhos matérias dos seres humanos, neste caso da Família e Cia.
Hering, para a educação e deleite da comunidade.
É nesse cenário e como forma de investigação, pesquisa e comunicação que a tradução documental assume um papel relevante para o Museu
Hering, da mesma forma que o Arquivo Histórico, hoje objeto de atenção
do Museu como seu acervo, é fonte de pesquisa. Atualmente o Arquivo
Histórico está dividido em dois fundos distintos: Fundo 1 – Família Hering e Fundo 2 – Cia. Hering. Dentro desses fundos temos documentos das
mais variadas tipologias subdivididos em genealogia, correspondências,
biografias, testamentos, cartões postais, documentos pessoais, produção
intelectual, documentos diversos relacionados à Cia. Hering entre tantos
outros. Além disso, o acervo do Museu Hering conta ainda com um vasto
acervo fotográfico, audiovisual, iconográfico, quadros e premiações recebidas pela empresa dentre outros objetos que representam momentos
distintos da sua história. Dentre tantos documentos, o Arquivo possui em
seu acervo aproximadamente 2.782 exemplares de documentos em língua alemã1 divididos entre correspondências, cartões postais, romances
escritos pela escritora Gertrud Gross-Hering (filha de Hermann e Minna
Hering), documentos empresariais, recortes de jornais, poesias, certidões,
documentos pessoais entre outros. Desse acervo em língua alemã, uma
considerável parte se encontra escrita na caligrafia gótica alemã, outra já

1
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Números de acordo com o levantamento feito no Arquivo Histórico da Cia. Hering /
acervo Museu Hering.

foi digitalizada, facilitando o acesso às informações contidas nestas fontes, há ainda uma parte a ser classificada e por último, há um percentual
considerável que já fora traduzido.
Tal acervo é de extrema importância para o processo de pesquisa
dos profissionais que trabalham no Museu Hering e tem no Arquivo Histórico da empresa sua principal fonte de pesquisa tanto para elaboração
de trabalhos específicos para o próprio museu como visita orientada e
exposições de caráter temporário. A tradução documental, dessa forma,
pode ser entendida como uma das diversas ações de interação e comunicação museológica, estabelecendo uma relação entre o ser humano, um
ser social que conhece o bem cultural e testemunho de uma determinada
realidade. Visando ampliar as possibilidades de comunicação do Museu
Hering com seu público e, após a percepção da grandiosidade e da riqueza de material historiográfico em língua alemã, que em meados de maio
de 2012, pensou-se como uma nova área de atuação para o Museu Hering
o Programa de Tradução de Documentos em Língua Alemã do Arquivo
Histórico Museu Hering. Um programa cujas ações se concentrariam em,
além de traduzir esses documentos, fazer com que esses se tornem mais
próximos do público, aqui entendendo pesquisadores, outros profissionais e a comunidade em geral. A percepção dessa necessidade foi-se tornando cada vez mais presente à medida que o acervo sendo digitalizado,
organizado e classificado, bem como à medida que a demanda de organização do acervo para pesquisas transformaram-se em um trabalho importante para o dia-a-dia e complemento para o trabalho a ser desenvolvido
no Museu Hering, seja da equipe como um todo, ou de interesse particular
em determinada temática.
Após esse momento inicial, deu-se início à elaboração do programa
propriamente dito e ter entre os colaboradores que compõem a equipe
multidisciplinar, que abrange áreas como História, Moda, Turismo e Lazer, Arquitetura e Serviço Social, um profissional com domínio na língua
alemã mostrou-se de suma importância. Em outras palavras, o ofício da
tradução entra como um campo de atuação, trabalhar com tradução não é
uma tarefa fácil. Exige dedicação, paciência, domínio da língua em questão, comprometimento e fidelidade com o autor/escritor que originou
tais documentos, além de conhecimento lingüístico e cultura. Assim, os
estudos relacionados à cultura e língua alemã acontecem paralelamente
aos trabalhos desenvolvidos no Museu, entendendo que estudos sobre a
interface tradução-acervo-museu são fundamentais. Estar em contato
diariamente com a gramática, cultura e interpretação da língua alemã é
vital para dar os primeiros passos na tradução dos documentos pertencentes ao acervo, já que a grande maioria desses são do final do século XIX
e início do século XX. Ou seja, o alemão predominante na então Colônia
Blumenau (depois cidade de Blumenau) praticamente parou no tempo e
não acompanhou as mudanças ortográficas sofridas ao longo dos anos.
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Fig. 1 – Poesia de
Gertrud Gross-Hering, 25 de
maio de 1967.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
Cia. Hering.

Da mesma forma, palavras e expressões foram sendo criadas ao longo dos
anos, uma necessidade devido ao choque entre duas culturas tão distintas.
A elaboração do programa concentrou-se em etapas bem distintas,
mas que são de extrema importância não somente para o bom andamento do trabalho de tradução, bem como para estabelecer uma relação de
proximidade entre o tradutor e o acervo em língua teuto-brasileira, além
de organizar e facilitar o trabalho de tradução propriamente dito. Ao dar
início ao trabalho de levantamento de todos os documentos em língua
germânica que compõem o acervo, produzimos uma lista com uma prévia
do volume e tipologia. Ter em mãos esse documento foi de suma importância para ter um primeiro contato com o acervo, ter uma noção do que já
foi traduzido, classificado e digitalizado. Outro ponto importante é saber
que entre esses documentos encontra-se um considerável número em caligrafia gótica alemã. Uma caligrafia que foi desaparecendo ao longo dos
anos e que, atualmente, poucas pessoas de descendência alemã dominam.
A última etapa desse programa é o trabalho de tradução documental propriamente dito e, ao ter dado início a esse trabalho, podemos reafirmar a
importância da tradução documental como uma ferramenta que versa sobre a presença de realidades, referências e significados das mais variadas
formas de expressão cultural, social e intelectual. (BLOCH, 2001, p. 138)
O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado
de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história,
da época, da sociedade que produziram, mas também das
épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez
esquecido, durante as quais continuou manipulado, ainda
que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura,
e o testemunho, o ensinamento que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado
aparente. O documento é monumento. Resulta do esforço das
sociedades históricas para impor ao futuro [...] determinada
imagem (LE GOFF, 2003, p. 537-538).
Ao discursar acerca disso, Le Goff reforça a ideia da relação entre historiadores e/ou pesquisadores com as fontes documentais, bem como a relevância e importância desses como testemunhos de um passado e um
contexto social e cultural de determinado período. Dessa forma, abrir
possibilidades para uma discussão e abordagem historiográfica, contextualizando visões e vieses é função primordial da tradução e do trabalho
a ser desenvolvido com as fontes documentais presentes no Arquivo Histórico da Cia. Hering / acervo Museu Hering.
Como parte integrante desse programa de tradução segue abaixo um
dos documentos já traduzidos no decorrer do ano de 2012. É uma poesia
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escrita por Gertrud Gross-Hering cujo título em alemão é “Lebenssonne”2.
A escolha desse documento para constar neste artigo deveu-se ao fato de
Gertrud Gross-Hering ter tido um papel de grande importância no meio
social e cultural de Blumenau, bem como suas obras ainda hoje serem
objetos de estudos de nas mais diversas áreas como Literatura, História
e Antropologia.Gertrud Gross-Hering nasceu em 06 de maio de 1879, em
Dresden, leste da Alemanha. Era a penúltima filha de Hermann Hering e
Minna Foerster Hering, sendo uma grande escritora. Imigrou para o Brasil
com aproximadamente um ano e viveu em Blumenau praticamente toda
a sua vida. Entre seus escritos é possível encontrar romances, contos, poesias e peças teatrais. A maioria de suas obras ainda se encontra no idioma original (o alemão), sem nunca sequer ter sido traduzido. Suas obras,
em especial os romances e contos, têm como temática a imigração, bem
como o papel social da mulher (PUFF, 2000, p. 13). Seu primeiro romance
“Durch Irrtum zur Wahrheit”3 foi publicado em 1913 no jornal local “Der
Urwaldsbote”4, seguindo uma produção regular até os anos sessenta. Já
em seu romance intitulado “Der Weg der Frau Agnes Bach”5 (1954) Gertrud
escreve acerca da Segunda Guerra Mundial e suas consequências para as
famílias de descendência germânica aqui no Vale do Itajaí. Vale ressaltar
que Getrud era uma escritora que apesar de morar em um país cuja língua
oficial é a Língua Portuguesa, escrevia seus livros, contos, poesias e peças
teatrais em língua teuto-alemã. De seus escritos grande parte foi publicada no antigo jornal “Der Urwaldsbote” que circulava na região do Vale do
Itajaí, sendo que o dono do jornal G. Arthur Koehler era primo de Gertrud
Gross-Hering e dono de uma editora, a Editora G. A. Koehler.
Sol da vida6
Era um dia de calor, assim como era quente o teu esforço
De modo a não queixar-se e lamentar-se.
Apenas sua vida está na flor,
Aquela que não tem medo da luz.
As pequenas flores que vivem na sombra
são o sumo – e incolores,
Estremecem quando uma rajada de vento soprar,
Como se elas estivessem nuas e despidas.
Deus nos deu o sol,

2
3
4
5
6
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Sol da Vida
Através dos erros à verdade.
O Mensageiro da Selva
O caminho da senhora Agnes Bach.
Tradução: Hanelore Sandner Campregher.

Para que ele nos doasse sua luz.
E para um bom final
Com suas mãos de pai
Estabeleceu-nos à compreensão
Porque ele realizou:
Para que nós víssemos com olhos abertos
O mundo em todo seu esplendor.
Para aproveitar os dias
Na qual o sol está brilhando.
Deixe a luz também entrar em seu coração:
A quem adiantará, se chorarmos?
O entardecer/a noite chegará em breve
Aquele frescor trará a paz,
Aquele que com sua leve coberta
Cobrirá os calorosos corações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao entendermos o papel e a função do museu somos capazes de compreender que esse não é o fim, mas o local no qual atividades de pesquisa assumem um espaço específico quando se fala em comunicação museológica. Mais que uma representação, o museu é a força geradora e criadora de
sentidos na relação que se estabelece entre o material e imaterial, entre o
indivíduo (ser social) e a sociedade, entre o micro e o macro, entre a informação e o receptor. A tradução documental assume o papel da possibilidade de ampliar os meios de comunicação entre o museu e seu público.
A tradução, portanto, não é uma atividade puramente técnica e objetiva.
A tradução nada mais é do que uma forma de interação comunicativa. O
trabalho de um tradutor envolve um amplo conhecimento cultural, social
e linguístico.
Também não posso deixar de mencionar que esse trabalho que vem
sendo desenvolvido no Museu Hering ainda tem um longo caminho a ser
percorrido. Ter dado o primeiro passo com certeza trará novas perspectivas para o campo da tradução, da mesma maneira que novas problemáticas poderão surgir no decorrer dos trabalhos de tradução documental.
Problemáticas essas que enriquecerão ainda mais esse trabalho e que poderão vir a tornar-se objeto de estudo de pesquisas a serem desenvolvidas
no futuro. Trabalhar um tema como a tradução de documentos, no caso
Museu Hering, documentos históricos, reforça o importante papel do Museu dentro do cenário local e regional, possibilitando o desenvolvimento
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de pesquisas futuras tanto na área de história quanto na área de literatura
teuto-brasileira, empreendedorismo, educação, artes, entre tantas outras.
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BANCO DE CRIATIVIDADE
Marília Xavier Cury (Coord.)
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A museografia refere-se à práxis dos museus. Compreende um conjunto
de saberes conquistado por aqueles que se dedicam às instituições museais, experiências adquirida com abordagens diferentes sobre a ação que
distinguimos em três: administrativa, técnica e política. A administrativa
compreende o planejamento e gerenciamento de recurso e tempo de execução. A técnica consiste nos conhecimentos que devemos ter para resolver questões relacionadas à prática em museus, e são várias. A abordagem
política consiste nas estratégias de organização do pessoal de museus, ou
seja, estratégias de consolidação de equipes de trabalho. A museografia
necessita dessas abordagens em consonância entre elas, para o alcance
da eficiência dos projetos e a eficácia dos produtos e ações museais. Há,
no entanto, um aspecto que permeia essas abordagens, a criatividade. Podemos dizer que a criatividade não se sobrepõe às abordagens – planos
bem-estruturados, domínio técnico e capacidade de organização são imprescindíveis –, mas não podemos fazer bons museus sem ela. Museus são
instituições culturais e, assim, devem ser espaços dinâmicos. A concepção
de museu como lugar chato de coisa antiga deve ser superada e substituída por outras em que a dinâmica cultural adentre à instituição museal de
forma criativa.
Esta publicação foi idealizada para que a criatividade dos profissionais do Museu Hering aflorasse e gerasse possibilidades futuras, um
desafio enfim. Cada colaborador do Museu Hering foi motivado a desenvolver um tema de sua escolha e, a partir daí, propor uma ação dentro do
foco selecionado. A equipe multidisciplinar foi desafiada a fazer com que
a pluralidade acontecesse a partir de suas reflexões e propostas críticas.
Nesse sentido, alguns autores aproveitaram a oportunidade do artigo
para melhor situar suas proposições. É o caso de Allison Bruno Andrade
que, a partir de um estudo histórico da evolução arquitetônica da Cia.
Hering, propõe uma alameda para que seja possível caminhar entre esse
patrimônio edificado. Fernanda Luiza Koffke, iniciante no tema da acessi215
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bilidade, propõe adequações ao Museu Hering e à exposição Tempo ao Tempo para melhor atender aos deficientes. Gabriel Henrique Michel da Silva
entende que a estruturação de uma rede de museus para Blumenau seria
o caminho para que essas instituições estejam melhor preparadas para o
turismo e, ao mesmo tempo, que o turismo as promova. Hanelore Sandner Campregher e Tássia Bachmann Pabst empenham-se na curadoria
de coleções, a primeira dedica-se a iniciar as ações de tradução de documentos do alemão para o português e a segunda empenha-se para trazer
a metodologia da história oral para o espaço do Museu Hering. Mariana
Girardi Barbosa Silva é criativa quando estrutura e faz operar a área de
Comunicação e Educação do Museu Hering. Paulo de Tarso Nunes e Sérgio
Gregório Sartori fazem da produção cultural um exercício de construção
criativa, e Valquíria Venturi Starke intervém nos processos de construção
das bases sólidas para que o Museu Hering mantenha-se alinhado à qualidade e à atualidade do campo museal. Por fim, destacamos a participação
do Sr. Sido Stribel, funcionário aposentado da Cia. Hering, hoje monitor
do Museu Hering. Sido é um exemplo do que uma ação de educação de
museu precisa: experiência, emoção, afetividade. Na sua integridade, ele
nos ensina em um museu como lidar com a vida no trabalho e como as
máquinas são “lindas”.
Outros colaboradores, diferentemente dos mencionados acima, optaram por preparar propostas de educação a parte, o que apresentamos
para a análise de todos.
a Moda COMO TEMA para o PÚBLICO DO Museu Hering
Daniel Philipi Knop
Sob o ponto de vista de design de moda, o Museu Hering revela, ao longo
de sua exposição de longa duração Tempo ao Tempo, inúmeras fotografias
que comunicam claramente o tipo de vestimentas usadas na Colônia Blumenau, abrangendo o final do século XIX e praticamente todo o século XX.
Estas imagens permitem uma vasta associação de influências externas e
movimentos estéticos e artísticos ocorridos no Brasil, visíveis nos detalhes
e particularidades da moda da época. Ambos os gêneros da moda masculina e feminina estão representados por fotografias cotidianas, nas quais
a presença de roupas traduz a forma de apresentação e de se postar de
cada indivíduo em sociedade. A moda está diretamente ligada à imagem
da pessoa. Certamente, é perceptível também uma distinção entre roupas
da elite consumista e roupas dos operários da fábrica, entretanto, todos os
tipos de roupa refletem o corpo.
O pudor do século XIX tornava impensável a imagem da mulher
desnuda. A própria roupa com várias camadas de saias, mangas longas
e colarinhos impedia a exposição inadequada do corpo feminino, em
público ou mesmo na intimidade do lar. O corpo da mulher era transfor216

mado pelo espartilho; a peça de roupa que modelou o ideal de beleza da
época.
A história da Cia. Hering destaca naturalmente um tipo de peça de
roupa muito importante para a empresa, que foi o grande fator responsável pela sua consolidação: a camiseta. Usada no passado como roupa
íntima masculina, foi o caráter simples e prático deste tipo de peça que a
transformou de íntima para roupa corriqueira dos dias atuais, hoje sendo
usada como peça externa, não mais escondida.
Em uma maior compreensão do papel antropológico da moda, visando refletir o ser humano e sua sociedade através do design, a proposta
de moda para o Museu Hering é focada no assunto que no máximo pode
permanecer no imaginário dos visitantes do museu: a roupa íntima e o
corpo escondido sob as roupas do século XIX.
Através de bonecas de pequeno/médio porte (cerca de 50cm) a proposta é recriar/replicar peças de roupa para a apresentação física das peças antigas. As bonecas de pano e porcelana, conhecidas como Poupées de
mode1, foram até o final do século XIX o meio de propagar a moda entre
os países e cidades distantes, em um período antecessor à existência de
revistas ou ilustrações de moda. A roupa íntima foi escolhida por ser sempre presente (sabe-se que sempre foi usada), mas ao mesmo tempo jamais
mostrada em fotografias. É perceptível o corpo alterado pelo espartilho
ao se observar atentamente a silhueta da cintura feminina no século XIX.
Uma boneca com traços históricos, ilustrando a moda íntima pode ser
manuseada, exemplificada, vestida e trocada, revelando as várias camadas de roupas, os enchimentos e os aparatos postiços aplicados à roupa,
que ofereciam volume à silhueta do século.
A presença da boneca é muito forte e desenvolve um interesse aprofundado em compreender o passo a passo do vestir-se no século XIX. A
boneca poderá ser utilizada em atendimentos escolares, grupos de moda
e afins, tornando-se elemento de explicação para a equipe de monitores
do Museu Hering. É possível ser exposta, reproduzida e tem um caráter
tátil e sensitivo de exploração.
A compreensão da roupa também permite a criação de um material
educativo do Museu Hering que pode ser distribuído para visitantes interessados e escolas: a Paper Doll. Trata-se de uma boneca com fisionomia
antiga, feita em papel ou papelão, juntamente com seu enxoval de roupas
íntimas, cotidianas e acessórios, todos separados, que podem ser destacados da folha e aplicados umas sobre as outras, “vestindo” superficialmente
a boneca. Essas bonecas foram popularizadas entre as crianças do século

1

Do francês, bonecas de moda. Bonecas adultas, conhecidas também por Pandoras, serviam como manequins divulgando as novidades do vestuário entre os países. Comerciantes viajantes vendiam modismos através das bonecas, que tiveram uma importância
muito grande na comunicação visual de moda entre os países da Europa.
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Fig. 1 – Frente: a
imagem do cartão-postal. Fonte:
Acervo Museu
Hering / Arquivo
Histórico Cia.
Hering.

XIX como brinquedo; eram manufaturadas ou feitas com litografias. A
releitura atual da boneca pode ser feita pela simples impressão de uma
boneca antiga e suas roupas. O processo é relativamente simples e completamente gráfico: impressão e demarcação de áreas de corte.
A ideia da paper doll permite que uma criança vista uma boneca no
estilo de roupas de um período – preferencialmente o século XIX ou a década de 1910 – com todas as suas camadas de roupas íntimas escondidas
até a boneca estar completamente vestida e penteada. Esse processo é simples, lúdico e muito didático para a compreensão da moda e dos detalhes
das roupas, além de permitir discussão. Desta forma, é educativo.
Jogo das representações
Franciele Machado

Fig. 2 – Verso: Descrição do conceito
e aplicação do
“jogo de representação”

Os cartões-postais podem apresentar representações de pessoas, lugares,
estilo de vida, são concepções. No entanto, estes documentos podem ser
problematizados para o entendimento de como se opera a construção
dessas representações. Por meio de imagens que representam cidades em
cartões-postais, fração de uma coleção do Museu Hering, iremos conceituar o que são representações e estabelecer os signos dessa.
Esta proposta de atividade de educação tem como público-alvo visitantes espontâneos e grupos escolares dos últimos anos do ensino fundamental e do médio que visitam o Museu Hering ou na escola.
O jogo compreende diversos cartões-postais embalados e uma instrução de uso para o professor e para aqueles que participarão da atividade. Para o professor, apresentaremos conceitos e informações sobre
Representação, Signos, Símbolos, História e outros importantes aspectos
para a potencialização da atividade. Apresentaremos a esse agente multiplicador, ainda, autores, tais como Roger Chartier e Sandra J. Pesavento.
Os participantes receberão as seguintes informações:
–

–
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A representação é um conceito utilizado por historiadores
ligados à história cultural, principalmente a partir dos anos
1960. Representar não está ligado ao falso ou verdadeiro, mas
sim a construções que resultam de interesses de grupos sociais diversos. As representações podem constituir-se por símbolos, os quais dão sentido à imagem que se pretende representar. Vamos identificar os símbolos desses cartões-postais?
O jogo será aplicado com réplicas dos cartões-postais do acervo do Museu Hering e outros, nos quais a frente terá a imagem
e no verso o jogo será apresentado, como ilustrado nas figuras
1 e 2.

A representação é um conceito utilizado por historiadores, principalmente a partir dos anos 1960.
Representar não está ligado ao falso ou verdadeiro, mas sim a construções que resultam de
interesses de grupos sociais diversos. As representações podem constituir-se por símbolos, os
quais dão sentido à imagem que se pretende representar.
Vamos identificar os símbolos desse cartão?

Este cartão postal é datado de 1924. A imagem representa uma cidade alemã desse período.

Primeiramente, observe a imagem e descreva os elementos que a formam. Qual é o horário
do dia? Qual é o lugar da cidade? Que construções há? Como elas são? Há pessoas? Qual a
idade delas? Onde estão? O que estão fazendo? Há outros elementos? Há inscrições no postal?
Observe o colorido do postal. Você é capaz de imaginar algum som produzido na cena? Você é
capaz de imaginar algum cheiro dessa cena? Qual é a ideia que este postal transmite?

Agora responda: Quais os símbolos que dão sentido à representação dessa cidade?
a) limpeza
b) sujeira
c) presença de animais
d) ausência de animais
e) Pessoas de uma suposta elite econômica
f) Mendigos, pedintes

Resposta: letras a, d, e.
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A proposta se repete às demais imagens utilizadas no artigo de minha autoria, nas quais, além desses símbolos mencionados, percebemos a cidade
representada de forma masculinizada, por vias da modernização, distinção de lugares femininos e masculinos, cidades de comércio estabelecido,
entre outras formas de representação.

A presença da Gebrüder Hering no cenário nacional
Mariana Luiza de Oliveira Deschamps
Um dos grandes fundamentos do Museu Hering é a comunicação e, dentro deste item, insere-se a proposta de ação educativa, que pode ser desenvolvida no ambiente museológico para abranger temáticas adicionais e
permitir aprofundamento sobre a história do objeto abordado. As participações da Gebrüder Hering em uma Exposição Provincial (no Rio Grande
do Sul, em 1882) e outra em uma Exposição Nacional (na cidade do Rio
de Janeiro, em 1908) geram material e discussão para a proposta de uma
visita temática orientada para grupos escolares.
Ao tomar estas duas ocasiões da história da Cia. Hering como recorte temático, torna-se possível elaborar uma proposta de ação educativa no
Museu Hering, que permitirá o diálogo entre o ensino da disciplina de
história e a prática de educação museal durante a visitação ao museu.
O recorte temático e temporal desta proposta busca trabalhar com o
contexto nacional e local, Brasil e Blumenau, no período de 1870 até 1910,
com base nos seguintes eixos:
-

Imigração: em 1870, o governo imperial brasileiro vivenciou a
entrada de um grande número de imigrantes europeus brancos. Nessa década temos a vinda da família Hering para Blumenau;

-

Império/Proclamação da República: na década de 1880, pode-se trabalhar com o fim do Império brasileiro e a proclamação
da república em 1889, e o que isso acarretou para a família
Hering;

-

República: Os anos iniciais da República e a conquista do mercado nacional pela Gebrüder Hering;

Fig. 1 – Ilustração
do Boletim Comemorativo da Exposição Nacional de
1908. Directoria
Geral de Estatística
do Rio de Janeiro:
1909. Fonte: Biblioteca IBGE/Coleção
Digital.

Fig. 2 – Família
Hering, 1893.
Fonte: Acervo
Museu Hering /
Arquivo Histórico
da Cia. Hering.

O professor da disciplina de história é convidado a trazer sua turma para
uma visita ao Museu Hering, tendo um dos eixos descritos acima como
objetivo específico. Para isso, o professor deve realizar uma visita prévia
ao museu para conhecer o espaço e nesse mesmo momento retirar material de orientação da visita temática orientada. A partir disso, a didática
220

221

Conquistas e Possibilidades Criativas

M u se u H e ri ng

em sala de aula passa a ser ministrada pelo professor segundo suas preferências (livro didático, outras obras, textos complementares, vídeos, etc.),
porém, trazendo elementos do material de orientação que possibilitem
a turma realizar ligações com o conteúdo quando realizarem a visita ao
Museu Hering.
Geralmente, o conteúdo em sala volta-se mais para as temáticas ligadas ao contexto nacional (imigração, império brasileiro, proclamação
da república e anos iniciais da república), por outro lado, cabe ao museu
fazer a ligação com o contexto local, buscando interpretações dos acontecimentos nacionais e suas reverberações na região.
O Museu Hering, nos dias programados para esta visita temática
orientada às escolas, apresentará imagens e textos que corroborem a interpretação dos alunos sobre a realidade nacional e local do período em
estudo. Nessa perspectiva, o objetivo de tal ação educativa é conhecer e
refletir sobre a história da Cia. Hering e paralelamente retratar o contexto
nacional, apontando comparações e divergências.
Por exemplo, trabalhar com a temática da imigração, temos na figura 1 uma ilustração do Boletim Comemorativo da Exposição Nacional de
1908, que demonstra por meio de estatísticas a nacionalidade e o número
de imigrantes que se instalaram no Brasil entre 1820 e 1907. E na figura 2,
temos a imagem da família Hering, imigrante da Alemanha para o Brasil
no final da década de 1880. As figuras são exemplos de abordagem nacional e local que é possível fazer por meio da visita temática orientada.
Dessa forma, as temáticas estudadas na disciplina de história podem ser vinculadas à história local nas dependências do Museu Hering. A
visitação escolar temática torna-se possível como ação educativa no museu se houver:
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-

A criação de material temático para o professor;

-

Criação de mídias específicas no Museu de acordo com os eixos temáticos apontados por esta ação educativa;

-

Ação dos monitores/mediadores do Museu Hering.
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Entrevista com Sido Stribel
Ficha Técnica
Tema		
História Temática
História Profissional
Entrevistado
Sido Stribel – S.S.
Entrevistadoras
Mariana Luiza de Oliveira Deschamps – M.L.O.D.
Tássia Bachmann Pabst – T.B.P.
Local
Museu Hering
Duração
54 minutos e 44 segundos

Sido Stribel é monitor do Museu Hering. Formado em 1959 pelo curso de Mestre
e Contramestre em Malharia pelo SENAI Rio de Janeiro – CETIQT (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil), e em 1958 frequentou o curso de Torneiro
Mecânico pelo SENAI Blumenau. Trabalhou na Cia. Hering no período de 19481989, entrou na empresa na função de aprendiz e se aposentou como Chefe da
Malharia.
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T.B.P. – Hoje, dia 23 de agosto de 2012, às 10 horas e 15 minutos da manhã,
eu, Tássia Bachmann Pabst e Mariana Luiza de Oliveira Deschamps – ambas colaboradoras do Museu Hering – vamos agora realizar uma entrevista oral com o senhor Sido Stribel, com o intuito de conhecer um pouco
mais sobre sua experiência de trabalho na Cia. Hering e no Museu Hering.
Bom dia senhor Sido, o senhor pode nos dizer o seu nome completo, onde
e quando nasceu?
S.S. – Bom dia, eu nasci no dia 10 de junho de 1934, no município de Ibirama. Naquela época não se chamava ainda Ibirama, chamava-se Harmonia,
mas depois da II Guerra Mundial passou então a chamar-se Ibirama.
M.L.O.D. – E quando o senhor começou a trabalhar na Cia. Hering? Porque
o senhor, na verdade, era natural de Ibirama, mas veio para cá para trabalhar na Cia. Hering. E com que idade foi isto?
S.S. – Eu tinha terminado o grupo escolar Eliseu Guilherme1, que tinha só
até o quarto ano e daí eu já vim para Blumenau com 14 anos de idade. Eu
tinha uma prima casada com o senhor Huscher, que trabalhava no Banco
do Comércio e eles trabalhavam muito com a Cia. Hering em empréstimos
e pagamentos de coisas todas. E aqui na Cia. trabalhava o senhor Nestor
Heusi, ele era gerente do escritório e fazia os pagamentos, e eles falaram
em conjunto. Na minha casa nós éramos em cinco irmãos, então, o meu
primo Huscher me chamou e perguntou – “Queres ir para Blumenau trabalhar?”. Eu tinha 14 anos, ele falou com os meus pais e resolveram, então,
mandar o Sido para Blumenau. Eu vim para Blumenau de ônibus, e em
cima... onde a gente dorme, com colchão e um travesseiro em cima do ôni-

1

Faz referência a Escola de Educação Básica Eliseu Guilherme, Ibirama – Santa Catarina.
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Fig. 1 – Carteira de
Trabalho do Menor,
de Sido Stribel,
1948.
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bus. Paramos na Rua Nereu Ramos e o Huscher morava lá atrás na Rua Hermann Huscher, onde antigamente tinha o curtume também. Botei aquele
strohsack 2 nas costas e fui a pé pela Rua Alameda até a Rua Hermann Huscher, onde eu fui para a casa dos meus parentes. Daí começou a negociação
para trabalhar aqui na Cia. Hering.
M.L.O.D. – E logo o senhor iniciou aqui na Cia. Hering? Como é que foi?
S.S. – Eu nem conhecia as ruas, pra vir para cá a primeira vez me levaram
até a portaria da Cia. Hering, na Fiação, então eu fui fazer as papeladas
primeiro, quer dizer, eu vim no dia 1º de junho pra cá para trabalhar. Mas
eles não me aceitaram porque eu não tinha papel nenhum, não tinha feito a papelada ainda, aí me mandaram aqui para a Matriz que tinha um
senhor chamado Schelling. O Schelling então me recebeu e me mandou
fazer a papelada na cidade, aí eu corri a cidade toda, fui no centro de saúde
pra pegar aquela injeção e todas essas coisas lá. Comecei a trabalhar no
dia 6 de julho de 1948, aqui na Cia. Hering.
M.L.O.D. – E qual era a função do senhor?
S.S. – Eu entrei na Fiação, na parte mecânica, como aprendiz. Mas o aprendiz naquela época era o faxineiro da Oficina. Então, demorou 3 anos, que
eu fiquei só ali limpando a Oficina, limpando as ferramentas, limpando
os WC, aquelas coisas que eu fazia tudo, buscar a gasolina, comprar cigarros para os mecânicos e todas essas coisas eu comprava com a minha
própria bicicleta, porque eu já tinha depois comprado uma bicicleta também, e aí eu buscava as coisas assim pra então, no futuro, eu passar a ser
mecânico, torneiro mecânico.
M.L.O.D. – Então levou 3 anos como aprendiz, e então?
S.S. – E então eu comecei, porque a turma vinha dentro da Oficina e dizia
assim para o pessoal da Oficina – “O Sido agora já é um oficial de mecânica”; mas eu não entendia nada ainda, eu não entendia nada e de lá eles
começaram a me colocar no torno e explicar tudo. E aí eu fiquei mais 3
anos na Fiação, fiquei 6 anos na Fiação da Oficina.
T.B.P. – Seu Sido, a gente sabe que o senhor já contou pra nós que o senhor
foi operário padrão, e como é que o senhor se sentia trabalhando aqui na
Hering como colaborador, que começou as atividades como aprendiz e depois virou Operário Padrão. O que isto representou para o senhor, na vida
do senhor, tanto no trabalho como pessoalmente?
S.S. – Gente... se é pra falar desse aí, aquilo me passou pela cabeça, porque
a gente nem sabia bem o que ia acontecer, porque foi feito uma eleição
dentro da Cia. Hering, onde eu era um dos candidatos e tinha gente muito mais antiga aqui dentro trabalhando na Cia. Mas eu já tinha saído da
Fiação para trabalhar aqui na Malharia. Eu saí da Fiação no dia 1º de abril
de 1954, me transferiram para Malharia, então, para trabalhar como tor-

2
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“Strohsack” na língua alemã significa “Colchão de palha de milho”.
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Fig. 2 – Sido Stribel
em comemoração
à conquista do
Título de Operário
Padrão da Cia.
Hering, 1966.
Fig. 3 – Foto da
família Stribel em
comemoração ao
título de Operário
Padrão do município de Blumenau,
1966. Ao fundo,
Elsbeth e Sido, e as
crianças Marlene e
Mário à frente.
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neiro mecânico. Depois eu fui eleito Operário Padrão pelo SESI, gente, eu
não sabia nem para onde olhar.
M.L.O.D. – Primeiro o senhor foi eleito Operário Padrão da Hering?
S.S. – Da Hering.
M.L.O.D. – No SESI seria o Operário Padrão do município?
S.S. – Primeiro ganhei como o da Hering, aí então foi todas as firmas que
disputaram o Operário Padrão de Blumenau. Eu também ganhei o de Blumenau e eu ganhei de todo o Estado de Santa Catarina também. Então, eu
fui eleito Operário Padrão de Santa Catarina. Aquilo foi para mim uma
explosão! A gente não tinha muitos conhecimentos, porque quem trabalha dentro de quatro paredes não sabe o que acontece tudo fora, mas para
mim foi a coisa melhor que podia ter acontecido, porque era uma coisa
que me faltava.
M.L.O.D. – E Seu Sido, me deixa perguntar para o senhor: e depois, quando
eleito o Operário Padrão, cada Estado elegia o seu operário padrão para
haver uma eleição nacional. E o senhor concorreu a esta eleição? Foi onde?
Como ocorreu?
S.S. – Ah! Mas essa foi a coisa mais importante junto daquilo tudo que tinha acontecido, mais uma coisa espetacular. Eu viajei a primeira vez de
avião, gente. E daí fui então para o Rio de Janeiro, isso foi na TV Globo, na-

quela época ainda não era TV, eu acho que era só a Rádio Globo. Nós fomos
recebidos por eles lá, chegamos lá, no Rio de Janeiro, fomos visitar a Globo
e aí vi pela primeira vez uma máquina de escrever que escrevia sozinha, a
máquina de escrever começava “téc, téc, téc, téc, téc.” [som da máquina de
escrever], escrevia lá, e aí ela voltava “schhh” [som da máquina de escrever
retornando] e aí ela começava de novo, começava “téc, téc, téc, téc.” [som da
máquina de escrever], trazia as notícias internacionais e eu não sabia para
que esta coisa toda, porque nós dentro de uma fábrica não conhecia isto aí.
M.L.O.D. – E fizeram a visitação pelo Rio de Janeiro, conheceram a cidade
maravilhosa e foram para concorrer.
S.S. – Fomos para concorrer, então fomos visitar: Pão de Açúcar, Corcovado,
Copa Cabana, foi uma maravilha.
T.B.P. – Seu Sido, porque que o senhor não ganhou o Operário Padrão nacional?
S.S. – Ah bom, aí já acontece outra coisa, porque isso já pegava assim para
gente que já tinha mais filhos, tinha mais experiência, e a escolaridade
era muito observada já naquela época. Aquele senhor que ganhou ele era
natural do Paraná, ele tinha uma marcenaria, e se eu não me engano tinha
12 filhos e 3 deles já eram formados, já tinham escola superior. Este, então,
ganhou de todos os Estados, esse é que ganhou e ficou Operário Padrão
do Brasil.
M.L.O.D. – Embora o senhor não tenha ganhado, já valeu pelo fato de ter
ido conhecer e de ter disputado nacionalmente e representar não só a Hering, mas Blumenau e Santa Catarina. E depois, o senhor retornou para
Cia. Hering e eu acho que com outro olhar, não só como colaborador, mas
com algum sentimento, e a gente sabe que o senhor trabalhou 41 anos
na Cia. Hering. Queria saber do senhor como foi esta experiência que o
senhor trabalhou aqui, o que isto trouxe para a vida do senhor? O senhor
poderia nos contar um pouco?
S.S. – Quando eu vim da cidade de Ibirama, Blumenau já era bem maior do
que Ibirama, então quando eu cheguei aqui a coisa já era um pouco diferente. Mas quando eu entrei aqui na Cia. totalmente estranho, assustado,
porque a gente não conhecia o que era uma fábrica. Eu entrei aqui nessa
Cia. Hering, porque aquilo era enorme pra mim, mas eu tive uma sorte
muito grande nesse momento. Eu fui entrar na Oficina e todos eles da Oficina, depois que a gente já estava lá dentro, quando mandava buscar uma
coisa eu nunca ia devagar, eu corria sempre. – “Vai lá buscar carvão!” e eu
corria sempre, corria e voltava de novo e as moças em cima e as mulheres
diziam, chamavam lá de cima: – “Sido, não corre tanto, vai devagar!”, mas
eu queria arrumar a coisa ligeiro. Para mim, foi assim uma coisa espetacular quando eu comecei a entrar aqui na Cia. Hering. Cada vez conhecia
mais a chefia, o Seu Félix Hering. Ele era muito amigo da gente, ele nunca
algum dia chegou, mas se eu mesmo tivesse chegado tarde, ele nunca chegou para dizer assim: – “Olha, você tem que vir mais cedo”. Eu também
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nunca olhei a hora que eu saía da Cia., porque eu entrei como mensalista e
saí como mensalista, eu nunca carimbei o cartão, nunca ganhei uma suspensão, nunca ganhei uma advertência por escrito, eu nunca ganhei isso
aí. Dentro da nossa Cia. eu fui tão bem recebido sempre... [emocionado].
M.L.O.D. – São boas lembranças, Seu Sido, com certeza. E uma memória
que fica marcada pro senhor não só como colaborador, eu acredito, mas
que marca a vida pessoal também.
T.B.P. – A vida pessoal, exatamente, porque foi a vida toda.
S.S. – É, eu não tinha outro emprego.
T.B.P. – O senhor mostrou antes a carteira de trabalho só com a Hering
carimbada.
M.L.O.D. – E como foi sair desta empresa, isto foi na década de 1980?
S.S. – Foi na década de 1980, foi em 1989. Eu saí no dia 20 de junho e no
dia 6 de julho eu ia completar 41 anos, então faltaram poucos dias para
completar. Inclusive esses dias o nosso Presidente Fábio [Hering], um dia
ele me perguntou; – “Sido, quantos anos ficasse aqui mesmo?”, – “Eu fiquei
aqui 41 anos, mas fora a sobre hora”; daí ele começou a rir [risos]. Esse é o
tempo que eu trabalhei aqui e saí satisfeito.
M.L.O.D. – Então, foi no dia 20/06 de que ano?
S.S. – De 1989. Eu saí aqui da Cia.
T.B.P. – Seu Sido, depois de 21 anos aposentado em casa, mas continuou
trabalhando aí o senhor recebeu um convite da própria Cia. para restaurar
um tear de 1889 que foi colocado aqui no museu, a intenção era que ele
ficasse aqui e também o senhor foi convidado para fazer parte da equipe
de atendimento do Museu Hering. O que o senhor, no momento, pensou a
respeito disto? E o que o senhor sentiu com este convite?
M.L.O.D. – Começou com o tear, digamos, e o senhor sabia que ia culminar
na participação, entrando nessa equipe do Museu Hering?
S.S. – Isso no começo me deu um susto porque uma máquina antiga, esta
máquina que está pendurada lá embaixo agora; ela tinha dentro da fábrica o número 3, isso não quer dizer que era a terceira máquina, não, mas era
uma das primeiras que eles compraram. Esta máquina, já o meu chefe que
me ensinou este tear, ele já dizia a máquina número 3 ela vai ficar separada, sempre foi deixada para trás. Foram quebradas praticamente todas
e restou só essa e uma pequeninha que eu tirei fora do ferro-velho. Mas
essa ficou. Essa máquina é francesa ainda, que ficou, parece que com esta
ideia de que algum dia ia ser aberto o Museu. E quando a Cia. me chamou
eu fiquei assustado, porque eu não sabia se essa máquina ia funcionar
de novo. Porque se eu sou chamado para uma coisa, eles confiaram em
mim também, mas eu tinha que mostrar também que eu sou capaz disto.
Quando a Valquíria3 ligou para mim eu fiquei assustado, mas isso não dá

3
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para mim, eu acho que não dá pra mim, puxa essa máquina não funciona.
Aí eu vim visitar a máquina, fui ver a máquina, eu olhei para máquina, estava a Valquíria junto, mas a Valquíria também não sabia bem o que era o
Museu naquela época. – “Mas o que vocês querem?”, – “Nós queremos que
o senhor recupere essa máquina”, – “Mas vocês querem o quê? Ela vai para
aonde?”, – “Ela vai para o Museu”, – “Tá, mas como é para ser a máquina? É
para polir ela?”, – “Não ela vai para o museu, porque se é para polir a máquina aí podemos comprar uma nova, aí não adianta, ela tem que entrar
no museu como ela é”.
M.L.O.D. – Então foi um desafio proposto. E o senhor também não conhecia o que seria este museu. E a Valquíria ainda estava planejando junto
com a equipe do Museu e com toda equipe da Hering este futuro museu,
então foi dado este desafio de restaurá-lo. Inicialmente era isto.
S.S. – Sim, mas como eu sabia que esta máquina era muito difícil, muito
difícil de recuperar porque toda engrenagem dos globos, dos alimentadores, todos eles tem uma engrenagem dentada e a máquina em si tem
uma engrenagem dentada também e todas as máquinas tem a marca, que
cada dente daquela máquina tem que combinar com uma marca que encaixa para que a máquina desse certo. E isto não era mais possível nesta
máquina, isto eu sabia, porque já foi fresada uma vez esta engrenagem
grande, ela é de metal e todas as engrenagens eram de metal. Isso não
existe mais esta marcação e a marcação não era mais perfeita para fazer,
porque as engrenagens eram muito grandes naquela época. E então tinha
que driblar e lá olhar, botar a cabeça lá dentro para ver a marcação, e não
tem mais,porque a máquina poderia só quebrar agulha, era um risco!
Mas como é que eu vou provar depois que eu tenho culpa ou a máquina
Fig. 4 – Sido Stribel
apresentando o
tear circular francês de 1889 para
o público escolar
no Museu Hering.
2012.

Valquíria Venturi Starke – colaboradora que entrou primeiramente em contato com o
senhor Sido Stribel.
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tem culpa. Então, era um risco e eu conhecia isto aí, eu conheço. Eu via
os próprios mecânicos e os mestres da sessão quando eles recuperavam a
máquina, limpavam a máquina, como eles apanhavam para depois botar
a máquina outra vez em funcionamento.
M.L.O.D. – Quanto tempo levou, Seu Sido, para fazer a restauração?
S.S. – Eu não fiz isto direto, porque eu tenho mais coisa fora, eu tenho igreja, associação dos moradores, tenho... tudo isto aí. Mas isto demorou, eu
acho que foi uns dois meses. Mas não todo dia, eu fazia isto sempre esporadicamente, quando eu podia então eu fazia. Daí veio depois a pergunta:
– “Sido, quanto tu vais ganhar para recuperar a máquina? Quanto vais cobrar?” bom, aí eu: – “Valquíria, eu não sei, não sei, eu vou ver isto aí”. Mas aí
eu comecei a sair e pensei, “eu vou cobrar R$10 reais a hora, não R$10 reais
é muito pouco, vou cobrar R$50, não! Mas a Cia. é rica, vou cobrar R$100
reais a hora”. Depois eles vieram de novo: – “Sido, quanto você vai ganhar?”,
– “Eu não vou ganhar nada, não quero nada, eu vou fazer isto aí”. Mas eu
nem sabia que depois ia ser também convidado para trabalhar aqui dentro e depois é que veio: – “Seu Sido, queres trabalhar aqui dentro?”. Aí veio
outro medo! Porque eu não conheço nada de museu, eu não conheço nada
dessa gente que vai trabalhar comigo e eu sempre dizia, eu já tenho 39
anos de idade e mais um pouco, aquele pouco eu não conto. Mas como eu
ia trabalhar com vocês, eu me senti junto com vocês e é muito difícil isso aí.
T.B.P – O senhor sentiu medo de não ser aceito pela equipe, que no caso,
era uma equipe nova, que estava entrando, pessoas jovens? O senhor
achou que não ia se adaptar com esse pessoal?
S.S. – Exatamente, que eu não ia me adaptar, não vocês a se adaptar comigo, eu me adaptar a vocês. Porque vocês já tem uma cabeça diferente,
vocês são novos, bem mais evoluídas no estudo do que eu, mas eu tenho
faculdade também, não tenho? A faculdade da vida, né?
T.B.P – Exatamente.
M.L.O.D. – Tem, com certeza.
S.S. – [Risos]. E para mim era dois tipos, primeiro a máquina, puxa ela tem
que funcionar! Mas eu pensei no começo era só para pendurar aqui dentro, botar pano e ela fica aqui dentro e acabou-se.
M.L.O.D. – Que não seria colocada em utilização.
S.S. – Exato, pra depois o pessoal trabalhar. Esse foi outro desafio. Puxa, as
agulhas velhas. Mas eu sabia que nós tínhamos deixado agulhas aqui também, e essas agulhas eu troquei depois que ela já estava aqui [no Museu
Hering], que ela estava quebrando as agulhas.
M.L.O.D. – E foi um processo de adaptação, porque talvez o senhor não
pensou que este Museu seria tão dinâmico quanto ele é. Porque geralmente a gente tem esta associação do museu como uma coisa mais parada,
talvez até o senhor pensou que seria uma coisa mais de observação, a máquina, inicialmente.
S.S. – E porque eu estive na Alemanha também, e estive num museu lá
232

também, mas lá a gente botava aquele sapatão...
M.L.O.D. – Proteção no pé.
S.S. – Ja, ja4. E aí você escorregava lá dentro, só escorregava lá dentro, onde
tudo era só morto.
M.L.O.D. – Não era para ser tocado.
S.S. – Não tão vivo como é aqui [no Museu Hering]. Tudo, o cara estava lá de
espada, mas tudo morto, só fotografia. Nós não, nós temos aqui a máquina
e tem...
M.L.O.D. – Uma área bem dinâmica.
S.S. – Vocês fazem lá embaixo a estampa, onde todo mundo leva ou gostaria de levar uma camisa.
M.L.O.D. – E sabe o que eu gostaria de saber do senhor, sobre o tear de
1902 também, que o senhor acabou trazendo e permitindo que o tear, que
seria do senhor, atualmente ficasse exposto aqui no nosso Museu. Que
hoje faz parte, a gente tem dois teares: o de 1889, que o senhor restaurou,
e esse de 1902, esse precisou restaurar ou já estava em funcionamento na
casa do senhor? Como estava?
S.S. – Esse eu tirei do ferro-velho, porque nós tínhamos que quebrar as máquinas, ontem até o Amaral5 lá contou que nós tínhamos que tirar as máquinas e vinha o outro lá e quebrava as máquinas tudo, e essa ali sobrou
então foi jogada em cima do caminhão e eu recebi uma [interrompido].
M.L.O.D. – Só pra gente voltar um pouquinho e explicar o que era esse processo, esse foi um processo de modernização da empresa, da Cia. Hering?
Que o governo demandava que as máquinas antigas fossem sucateadas.
Era isto?
S.S. – Sim, nós não podíamos vender estas máquinas e nem que elas fossem
trabalhar de novo, porque o Sindicato também estava no meio, porque senão o pessoal ia ficar talvez com menos empregos, então o medo era esse.
E depois, por causa disto, nos fabricamos teares próprios aqui também.
M.L.O.D. – E essa máquina que iria ser descartada o senhor acabou conseguindo levá-la para casa.
S.S. – Consegui levar ela para casa, aí desmontei ela toda, limpei ela toda,
botei as peças no jato de areia e montei ela de novo, isso foi na década de
1970 e aí pendurei ela em casa, deixei ela em casa. Aí depois eu comprei
mais duas daquelas penduras também, tenho a fotografia em casa ainda
hoje em dia, comprei uma da Omino Hering e depois... Comecei a me aposentar, me aposentei e aí fiz malha em casa com ela, fiz uma transmissão,
motores e comecei a trabalhar. Depois comprei uma máquina importada
da Alemanha e a Cia. então mandava o fio lá na minha casa, e eu mandava
malha então para eles.
M.L.O.D. – O senhor trabalhou como terceirizado, embora já aposentado.

4
5

“Ja, Ja” na língua alemão significa “Sim, Sim”.
Carlos Tavares D’Amaral – Diretor Administrativo da Cia. Hering.
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S.S. – É. A minha firma chama-se ASABLU Malharia. Começamos em três,
eu que tinha o “s”, o outro era... não me lembro, era Antonio e o outro era,
sei lá o que, mas também começava com “a”. E aí nós ficamos sentados juntos: – “Como é que nós vamos dar o nome, nós temos que dar um nome
para essa Malharia”. Aí começou, puxa o “s” está lá.
M.L.O.D. – O “s” de Sido?
S.S. – O “s” de Sido Stribel, que era também com “s”. E o outro, o primeiro nome também começava com “a” e o Andrade, que também começava
com “a”. Então fizemos A.S.A, então ASABLU Malharia.
M.L.O.D. – E depois encerrou estas atividades, mas os teares ficaram lá?
Depois que a ASABLU finalizou.
S.S. – Sim, sim, eu comprei um tear novo, aqueles que eu tinha lá velho,
pendurados lá, dois eu quebrei também e essa sobrou, e eu teria quebrado
também, mas aí veio meu filho e disse: – “Pai, vais quebrar tudo?”; – “Vou
quebrar tudo”; – “Não, deixa essa pequena”; – “Ah, então eu vou deixar a
pequena”. Então, ele é que me incentivou para deixar a pequena. Essa ficou
lá no canto.
M.L.O.D. – Guardada?
S.S. – Guardada, depois fiz um cavalete. Ah não, eu não fiz, quem fez foi a
Mayer do Brasil6, mandou fazer uns três pé daquele de madeira lá e botou
na exposição na PROEB7 também aquela máquina pequena. E ela trabalhou lá...
T.B.P – E quando o senhor teve essa ideia de trazer esse tear, que era menorzinho do senhor aqui para o museu? Foi quando estava restaurando o tear
de 1889 ou alguém perguntou se o senhor tinha uma máquina mais antiga?
S.S. – Não, não, não. O Sérgio8 que veio lá na minha casa depois, depois que
eu já tinha começado... Não tinha nada, nem tinha nem pensando nessa
máquina pequena. Só que eu achei que essa máquina pequena depois que
a grande tinha que trabalhar aqui, que a pequena ia servir muito mais
do que a grande para poder virar, porque ele queria fazer um negócio diferente de bicicleta, tinha que virar a máquina, mas essas máquinas são
sensíveis, não dá para fazer tudo isto.
M.L.O.D. – Teria que ser o processo manual realmente.
S.S. – Manual, senti a força o que é. Então, a ideia era que esta máquina
ficasse lá embaixo na exposição, mas eu achei que eles depois iam dizer:
– “Sido, essa máquina nós não queremos, leva de volta. Leva de volta, Sido”.
Mas ela é tão importante quanto esta aqui em cima.
M.L.O.D. – Exatamente.
T.B.P. – E é nessa máquina pequena que o senhor mostra principalmente

6
7
8
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Mayer do Brasil – Faz referência à empresa Mayer do Brasil Máquinas Têxteis Ltda.
PROEB – Parque de Exposições, atual Parque Vila Germânica, em Blumenau – SC.
Sérgio Gregório Sartori – proponente do projeto de construção do Museu Hering. Sócio
da empresa Super Nova Comunicações.

para grupos de escola que vem aqui conhecer, como é que fazia a troca de
cores de linha com a crua [interrompida]
S.S. – O listrado.
T.B.P. – O listrado que a gente sempre faz em azul e vermelho. E o senhor
consegue mostrar exatamente onde é que começa o fio, como é que é cada
ponto e isso é extremamente importante, especialmente quando o senhor
começa a contar as suas histórias do tempo que trabalhava aqui e a própria atuação do senhor aqui no Museu contribui e muito para todas as
visitas que a gente faz e o senhor está junto. Nós queríamos saber do senhor como é que é essa parte de contribuição do senhor de experiências
de trabalho na Hering, e como é que é a troca de conhecimentos com os
visitantes. Como é que o senhor acha que isso se dá?
S.S. – É eu passei uma época de antigamente e de moderno. Eu passei aquela curva toda.
M.L.O.D. – Vivenciou isso.
S.S. – É, é. Quando eu saí da Fiação e vim para cá e entrei na Malharia, tu
acha que eu conhecia um tear? Não conhecia não. Entrei para trabalhar
em cima do torno com alavanca de madeira com correia ainda de couro,
com um torno velho lá, então eu passei aquela transformação toda. Hoje,
quando eu vejo aqui no Museu e sou monitor junto com vocês também,
primeiro lugar eu tinha tanto medo de vocês que vocês nem imaginam,
medo de que eu não ia me adaptar a vocês para trabalhar aqui no Museu, e
hoje é tão bacana trabalhar aqui com vocês todos, nós não vemos diferença que eu tenho 39 anos e mais um pouco, a gente se dá com todo mundo,
é difícil, às vezes, a gente até se encrenca um pouco, mas eu estou acostumado com isso, com as secretárias da Igreja também, a gente se encrenca
às vezes, mas vira as costas e [murmura sons]
M.L.O.D. – Mas dá tudo certo. Isso é trabalhar em equipe, não é mesmo?
S.S. – Essa é a equipe e isso nós temos aqui, e essa demonstração para os
visitantes, me sinto honrado por causa disso, eu fico todo proso. Eu posso
trabalhar com vocês nesse sentido! [risos] Eu não tenho nenhum problema com ninguém que eu não possa falar com ele, que ele é maior do que
eu. Quando veio o chefe da Mayer para cá com o Seu Ivo [Hering]9, eles
ficaram em volta da máquina, com o Seu Ivo mostrando o tear, ele disse “ô
Sido” [interrompido]
M.L.O.D. – Para contar um pouco da máquina.
S.S. – Pra contar um pouco da máquina. Eu me sentia da mesma altura
deles. Eles me colocaram na mesma altura. O Seu Ivo ficava do meu lado
assim, e o outro no outro lado, e eu explicando lá.
M.L.O.D. – Porque era dois representantes, o Seu Ivo Hering que estava representando a Cia. Hering e o senhor Mayer, é isto?

9

Ivo Hering – Presidente do Conselho Administrativo da Cia. Hering.
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S.S. – Mayer, da Alemanha.
M.L.O.D. – Que era da Alemanha que é o fabricante dessas máquinas [teares] atualmente. E o senhor explicando para eles dentro do Museu?
S.S. – Eu expliquei dentro do Museu para eles. O Seu Ivo ficava mais assim
do meu lado, mas ele [Senhor Mayer] queria saber com detalhes aquele
aparelho que desliga a máquina. Aquilo tinha que mostrar aquela chapinha que cai e faz pléc [som da chapa caindo] e a cabeça do parafuso bate
atrás daquela plaquinha e essa alavanca bate na outra alavanca de cima e
essa alavanca desliga a máquina lá na frente. Eu me senti tão orgulhoso
que podia mostrar isso pra ele e eu me sinto bem com isso.
T.B.P. – E o dono da Mayer nunca tinha visto nem conhecia um tear como
esse que nós temos aqui? Ele conhecia ou ele viu aqui no Museu com o
senhor explicando para ele?
S.S. – Esse eu acho que ele não viu embora a Mayer, a companhia, já tinha
comprado quatro máquinas Mayer da pendurada.
M.L.O.D. – Dessa que é do modelo antigo?
S.S. – Das antigas, as máquinas-corpo. Mas, ele não sabia de nada porque se
não ele não ia me perguntar: – “Sido, me mostra o automático”.
M.L.O.D. – Tantos detalhes, talvez ele até conhecia, mas não com essa possibilidade de ter uma explicação como essa que o senhor proporcionou.
S.S. – Mas eu acho que eles agora não fabricam mais essas máquinas.
Quantos anos antes eles já não fabricavam.
M.L.O.D. – Sofreu alterações.
S.S. – Eu acho até que foram os 4 últimos teares que a Cia. comprou da
Mayer daquela máquina pendurada ainda, porque tinha a Mayer, Schuberth Salzer, que era outra máquina, aquela que está pendurada lá em
cima, dentro da Cia. Hering, tinha a Terrot, e tinha a Gebrüder Haagad.
M.L.O.D. – Seu Sido, o fato hoje é que o Museu Hering está recebendo um
grande número de visitantes de todos os cantos do Brasil e até do exterior.
Então a cada dia que o senhor vem trabalhar, a gente tem os grupos agendados que são os grupos escolares que nós nos preparamos para receber,
mas tem os visitantes espontâneos que nunca sabemos quem será, às vezes pode ser uma pessoa que está superinteressada na mecânica, que vai
querer conhecer a máquina, ou pessoas estrangeiras que querem conhecer um pouco da história da Cia. Hering. Como é para o senhor lidar com
esse público, porque é um público diferente do que o senhor trabalhava
lá dentro da empresa. Dentro da empresa, o senhor já tinha uma rotina,
era outro esquema de trabalho. E o senhor gosta desta outra função que
está atuando dentro do Museu Hering como monitor, no que o senhor tem
que explicar para as pessoas e a troca que ocorre? Como o senhor vê hoje,
como é lidar com esse público tão dinâmico?
S.S. – É difícil, no começo era muito difícil para mim. Eu me sentia muito amarrado porque eu nunca sabia o que vocês iam achar de mim ou eu
achar de vocês, nós tivemos que nos adaptar uns aos outros e isso deu tão
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certo que hoje eu faço isso com orgulho, vocês nunca chamaram minha
atenção ou eu precisei chamar a atenção. Então, é um sistema agradável
de trabalhar, não tem um melhor ou pior, eu sou do mesmo tamanho de
vocês, vocês são do mesmo tamanho que eu e isso é muito saudável, isso
não tem dinheiro que paga.
T.B.P. – Sempre houve uma troca Seu Sido, entre todo mundo da equipe
com o senhor. Nós sempre procuramos compreender mais da história
através das coisas que o senhor sempre tem para nos contar e nós nos sentimos muito honrados em estar trabalhando com o senhor durante este
tempo todo. Seu Sido, nós somos uma equipe jovem e gostaríamos de saber do senhor que já tem toda uma experiência de vida, família, viveu toda
essa transformação como o senhor mesmo falou, como é que é trabalhar
conosco, com uma equipe novinha que tá, digamos, começando a vida?
S.S. – Eu tenho uma transformação, eu vim de Ibirama e eu te disse que eu
não conhecia nem o relógio quando cheguei em Blumenau, mas, eu me
adaptei bem porque eu fui bem recebido desde que eu entrei aqui na Cia.
Hering. O pessoal da Fiação, os chefes da produção, onde cada sessão tinha o seu encarregado, aquilo era gente antiga e eu me dei bem com todos
eles, eu nunca briguei com ninguém, nem um funcionário, nem um chefe
de sessão. A diretoria, todo mundo fomos sempre bem recebidos tanto lá
como aqui e, aqui dentro hoje eu me sinto orgulhoso de poder trabalhar
com vocês.
M.L.O.D. – Seu Sido para finalizar, eu queria perguntar pro senhor o seguinte, o senhor ao trabalhar aqui gerou uma transformação, eu acredito,
porque inicialmente a máquina não era pra funcionar, mas hoje as duas
estão operando tranquilamente e o visitante tem essa possibilidade de girar a máquina do século XIX e ver como é, e isso gerou uma transformação
no Museu, talvez até o senhor tenha proporcionado essa dinâmica dentro
do Museu, porque é graças ao trabalho do senhor que a máquina pode efetivamente ser restaurada e entrou em funcionamento. Graças ao senhor
ter guardado lá na década de 1970 o tear de 1902 e, por consequência, que
guardou esse mesmo tear depois em casa, que o filho falou: – “olha, guarda esse tear” e acabou guardando, não sabendo que um dia ia parar aqui
[no Museu Hering].
S.S. – Jamais pensei.
M.L.O.D. – E hoje são peças tão fundamentais dentro do Museu. Eu acredito que o senhor gerou não só uma transformação da exposição, do acervo
do Museu, mas o fato do senhor estar aqui todo dia com a gente são histórias novas que o senhor conta e são 41 anos de relato da Hering, não
é qualquer um que pode proporcionar isso pra gente que tá começando.
Imagina pra esse visitante que vem e gosta tanto de falar com o senhor.
Então, o Museu é beneficiado com a presença do senhor e por todo o seu
trabalho. E o contrário, existe alguma transformação na vida do senhor
quando começou a trabalhar no Museu? As coisas mudaram, voltou a ter
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horário, agora tem que trabalhar. Como é que é isso na vida do senhor? É
positivo na vida do senhor, porque muda a vida pessoal também de quem
estava aposentado e volta a trabalhar.
S.S. – Vamos dizer assim, quando eu vim pra Blumenau eu tinha que buscar trato, tinha que tirar leite, vender leite. Mas eu me sinto diferente de
antes, quando eu entrei na Cia. Hering. Hoje eu vejo tudo com olhos diferentes, mas por quê? Eu tenho uma história com a igreja. Lá e aqui me
trouxe uma ideia diferente também dentro da minha própria cabeça. Nós
queremos abrir um pequeno Museu dentro da nossa Igreja, eu já tenho
uma máquina de escrever em casa, vou mandar restaurar, fazer ela bonita.
M.L.O.D. – Talvez o senhor valorizou um pouco mais a história?
S.S. – A história, exatamente.
M.L.O.D. – Porque todo dia o visitante vem aqui e diz pro senhor: – “mas
que história interessante”, o visitante vem e valoriza porque gosta do que
vê.
S.S. – Sim, a minha cabeça mudou.
T.B.P. – As pessoas sempre acham que o senhor é testemunha ocular da
história da Hering porque o senhor vivenciou um período de transformação muito grande: da década de 1940 até os anos 1980 mudou muita coisa.
E agora, o senhor volta e consegue contar pra gente, por exemplo, coisas
que nós nunca iríamos imaginar como eles faziam pra malha ficar branca.
Quem é que um dia pensou que a Hering colocava a malha para quarar,
que tinham pessoas que carregavam essa malha no pasto. E o senhor viu
isso e conta pra gente o que gera uma experiência muito importante porque valoriza a nossa explicação, valoriza a história do senhor e faz com
que tudo que realizamos aqui no Museu da Hering seja diferente para as
pessoas, e todas as histórias que o senhor conta contribuem e enriquecem.
S.S. – Mas eu vou te dizer uma coisa, de casa não aprendi sobre a Bíblia, nós
não tínhamos religião, apenas a minha mãe falava alguma coisa, meu pai
saiu da Igreja porque ele abriu a boca e mandaram ele embora. Quando
eu vim pra Blumenau aconteceu a mesma coisa, onde eu fui morar só a
minha prima ia pra Igreja, o meu primo não, e eu tinha que buscar trato,
virar terra. Sábados à tarde, ao invés de jogar futebol, eu tinha que procurar aquelas formigas carregadeiras, porque naquela época não tinha
veneno pra colocar então tinha que correr atrás delas e todas essas coisas.
Mas, na Cia. Hering, quando eu comecei, eu já me metia em tudo quanto é
canto, quando sabia que tinha uma festinha eu ia lá pra ajudar e fui indo.
A minha esposa me ajudou um pouco para entrar na fé, ela ia pra Igreja e
eu vinha trabalhar aos domingos na Cia Hering. Um dia veio o Pastor na
minha casa me convidar para fazer parte do Conselho, eu não sabia se eu
mandava o Pastor entrar ou sentar, ou se eu ia me jogar embaixo da mesa.
Jamais eu pensei que um Pastor um dia ia me visitar na minha casa, mas

com esse trabalho de eu sempre no meio10, então como eu era membro
dessa Igreja, eu aceitei. Mas os primeiros anos eu não falei nada lá dentro,
porque eu também não conhecia nada. Jamais pensei também que um
dia eu ia ser Presidente da Igreja. Nós tínhamos aqui na Cia. Hering um
homem espetacular, o nome dele era Ingo Hering. Um dia ele mandou o
filho Dieter me chamar pra ver se eu ia ser candidato a vereador, estava
eu e o Schafer que sempre dizia para mim: – “Sido, eu não tenho medo de
ninguém aqui dentro, só de ti”, e eu: – “Por quê?”, – “Porque o pessoal gosta
de ti aqui”. Mas, o Seu Ingo mandou me chamar, fui lá então e o Dieter também estava lá, outro dia eu fui lá no Seu Dieter e falei: – “Seu Dieter, eu vou
ajudar”. Então ele saiu, foi lá no escritório do Seu Ingo e disse: – “O Sido vai
nos ajudar”, no meio do campeonato mudou os partidos, etc. e eu era pra
mudar de partido também, mas não consegui fazer isso. Eu sempre dizia
que eu não poderia ser Vasco num sábado e segunda-feira ser Flamengo
só porque meu time perdeu. Aqui tinha 55 gerentes, quando um vinha
da Costura para baixo eles diziam: – “Sido vem cá, tu tem que mudar de
partido”, e eu dizia: – “eu não posso, não consigo fazer isso”. Aí o Dieter me
chamou e disse: – “Sido, você tem que mudar de partido, tu vais passar na
Globo, na televisão”, eu não sei fazer isso, e o Seu Ingo dizia pro Dieter: –
“Dieter, deixa o Sido” [esta parte ele fala em alemão] Eu era da UDN.
T.B.P. – E o Seu Ingo era diferente?
S.S. – O Seu Ingo nesse ponto eu tiro o chapéu até hoje. Eu comprei minha
casa, meu terreno tudo através da Cooperativa de Crédito, nós tínhamos
a nossa Cooperativa de Crédito, a Cooperativa de Consumo também. Na
Cooperativa de Crédito, eu era o número 500 e não sei quanto. Uma vez
fui falar com o Seu Ingo pra ver se eu não podia emprestar esse dinheiro, o
Seu Ingo era o Presidente então.
M.L.O.D. – Da Cooperativa de Crédito, certo.
S.S. – Então eu fui falar com ele pra ver se ele podia me emprestar esse
dinheiro, daí ele me perguntou: – “Sido, tu já não tem um chão?” [fala em
alemão] e eu disse: – “Tenho um chão na Vila Nova”, – “Ah, mas nós não
emprestamos pra quem já tem um chão”, – “Mas eu tenho um chão aqui
na Velha, eu não queria morar longe da Cia.” e esse cara que eu comprei
o chão ele trabalhava na Malharia também, chamava-se Georg Tallmann,
era um senhor de idade e ele trabalhava das 5 horas da manhã até as 5 e
meia da tarde, sem ganhar sobre hora. Ele vestia a camisa e isso foi herdado desses caras de antigamente. E então o Seu Ingo disse: – “Não, nós
não emprestamos para quem já tem um chão”, – “Seu Ingo, eu vou vender
este chão pra comprar outro e quando eu vender este chão vou trazer este
dinheiro para cá para descontar”, aí ele concordou, na época eu queria
50mil no terreno e o cara tinha 48 mil, então eu aceitei e trouxe o dinheiro

10
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aqui pra Cooperativa de Crédito.
M.L.O.D. – Seu Sido, nós queremos finalizar, mas gostaríamos de saber se
o senhor deixa algum recado para o visitante, ou pra quem vai ler essa
entrevista do senhor, para quem vem visitar o Museu, ou algum recado
de vida com a experiência que o senhor tem... O que não pode faltar nesta
entrevista?
S.S. – Nesta entrevista, o que não pode faltar àqueles que vem para cá, estão vendo algo que cresceu dentro de Blumenau e podem tirar uma grande
história, exemplo de trabalho, de honestidade, isto é uma coisa essencial
porque se a gente escuta hoje em dia o que eles fazem lá pra fora, gente, dá
dó de nós sermos honestos e sermos os bandidos praticamente porque os
outros estão certos. Mas, eu queria deixar uma grande lembrança para os
estudantes também que passam por aqui, que eles não deixem de estudar,
mas também não deixem de trabalhar, é muito importante. O trabalho
traz doçura para a vida, porque você vive desse trabalho, daquele dinheiro, não é muito o que nós ganhamos, mas, dá pra viver. Não se deve deixar
de estudar e trabalhar, hoje vocês têm tudo. E hoje eu faço 64 anos aqui
dentro da Cia. Hering, com conhecimento de que foi porque eu também
tive muita sorte, nunca fiquei doente, tive oportunidade.
M.L.O.D. – Portas foram abertas.
S.S. – Porque quando eles sentiram que eu fui no SENAI sozinho, sem ninguém saber, para estudar o curso de torneiro mecânico, então eles se acordaram pra me chamar para me mandar para o Rio de Janeiro.
M.L.O.D. – Mas o senhor buscou por isso também, houve as oportunidades.
S.S. – É, você tem que fazer um investimento próprio.
T.B.P. – O senhor também mostrou iniciativa.
S.S. – Quando eu saí com 14 anos de casa, eu jamais pensei que eu ia ficar
gente. Hoje eu me sinto orgulhoso de fazer parte aqui do nosso Museu, eu
me sinto muito orgulhoso.
M.L.O.D. – Então encerramos a entrevista com o senhor Sido Stribel, com
as entrevistadoras Tássia e Mariana, às 11 horas e 35 minutos. Obrigada
Seu Sido.
T.B.P. – Muito obrigada, Seu Sido.
S.S. – Ok, e contem sempre comigo.
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