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Entrevista do WWZ-BD com Mário Hildebrandt, Prefeito de 
Blumenau 

 

Prezado Senhor Prefeito, inicialmente parabéns por sua reeleição como Prefeito de 
Blumenau. Boa sorte para os próximos anos no cargo! 

 

 
Mário Hildebrandt, Prefeito de Blumenau. Foto: Marcelo Martins 

 

O março de 2022 marcará o 200º aniversário do naturalista germano-brasileiro 
Fritz Müller. O que significa Fritz Müller para Blumenau?  

Fritz Müller foi um imigrante que teve participação importante na consolidação da 
Colônia Blumenau, lançando as bases para ser um dos mais promissores 
municípios brasileiros. Veio para Blumenau dois anos após a primeira leva de 
imigrantes e foi uma figura incentivadora e dinâmica em instituições culturais e 
econômicas, como integrante de associações de teatro, canto, jornais e no 



Kulturverein como palestrante e pesquisador para introdução  de espécies 
forrageiras e para consumo humano.  

O teuto-brasileiro Fritz Müller pode ser considerado o cientista mais importante do 
Brasil do século XIX e um dos maiores expoentes da consolidação da Teoria 
Evolucionista de Darwin, portanto consideramos o jubileu uma oportunidade 
excepcional para a cidade de Blumenau. Ainda mais na época em que estamos 
vivendo, ou seja, a pandemia, afirmação da importância científica e de mudanças 
climáticas, os assuntos relacionados à pesquisa científica, inovação e valorização 
da rede de contatos. Estes aspectos tão presentes na biografia do Dr. Müller são 
novamente temas atuais e decisivos para a humanidade. Destacaria o fato que sua 
contribuição ter sido reconhecida mundialmente, portanto os reflexos das 
comemorações colocarão Blumenau em evidência em diversos países, nós 
blumenauenses nos orgulhamos e reconhecemos a grandeza da obra de Fritz 
Müller e celebramos este momento extraordinário! 

 

 
Prefeitura de Blumenau. Foto: Prefeirura 

 

Em Blumenau, já existem as primeiras atividades em homenagem a Fritz 
Müller, incluindo uma exposição ao ar livre com fotografias históricas no 
centro da cidade. O que mais está planejado entre agora e o aniversário em 
março do próximo ano? 

A Prefeitura, através das suas secretarias e em conjunto com a Câmara Municipal 
de Vereadores, vem se articulando para desenvolver diversas atividades, eventos, 
exposições e livros que demonstrem a fabulosa trajetória do Dr. Müller. Podemos 
citar, por exemplo: 

- Concurso para estampar a capa da agenda escolar de ano de 2021 (Secretaria de 
educação); 



- Concurso de redação com os alunos da rede municipal de ensino (Secretaria de 
educação) 

-  Restauro do Museu Fritz Müller (Secretaria do Meio Ambiente e Instituto Soto) 

- Criação de grupo de trabalho na Câmara Mun. De Vereadores, 

- Criação de grupo de trabalho com entidades e grupos organizados da comunidade 
de Blumenau para apoiar as atividades que irão desenvolver (Secretaria de Cultura), 

- Traduções e publicações sobre a vida e a obra de Fritz Müller; 

-  Proposição aos Correios de edição de um selo comemorativo;   

- Edição especial da Revista Blumenau em Cadernos alusivo ao jubileu (Secretaria 
de Cultura), 

Procuramos aproveitar a celebração do jubileu de 200 anos para ampliar os nossos 
canais de comunicação com o mundo científico, envolver as universidades 
brasileiras, alemãs e inglesas no sentido de proporcionar maior intercâmbio 
científico e cultural entre nossos povos.  

Ainda motivamos instituições diplomáticas e consulados honorários a participar, 
fortalecendo assim nossa rede de relações internacionais.  

Temos mais uma série de outras atividades em planejamento que serão 
confirmadas ao longo dos próximos meses. Desta forma pretendemos dar o 
destaque e máxima divulgação ao jubileu de 200 anos do Dr. Fritz Müller. 

 

 
Exposição sobre Fritz Müller na Prefeitura. Foto: Prefeitura 

 

Fritz Müller também é conhecido internacionalmente, sobretudo através de 
sua extensa correspondência com Charles Darwin. Mas ele também trocou 
cartas com mais de 100 cientistas de toda a Europa, e até mesmo recebeu 



alguns deles em Blumenau como visitantes. Esta dimensão internacional 
desempenha algum papel nas atividades de aniversário? 

 O papel de Fritz Müller foi muito importante para a comprovação da teoria 
evolucionista de Charles Darwin. Ele demonstrou o que até então era teoria, através 
do estudo de uma espécie de crustáceos da Praia de Fora. Este trabalho foi 
reconhecido por Darwin que fez questão de traduzir seu livro para o inglês, 
assumindo sua tradução e impressão. O reconhecimento do trabalho de Müller por 
Darwin, foi uma grande chancela e o destacou fortemente. Entre eventos 
comemorativos e culturais,  Blumenau prepara para o evento do Bicentenário, uma 
obra contendo na íntegra a tradução das cartas trocadas por 17 anos entre os dois 
cientistas, todo o acervo, com muitas cartas inéditas. Este trabalho provém de uma 
parceria  com a Universidade de Cambridge na Inglaterra, detentora do acervo.  
Além das cartas publicadas, os nomes científicos das espécies nativas da flora e 
fauna catarinense mencionadas e estudadas pelos dois cientistas, serão ricamente 
ilustradas. É uma obra produzida com apuro científico e cultural.   

 

 
Exposição a céu aberto sobre Fritz Müller em Blumenau. Foto: Prefeitura 

 

Você nos informou em uma carta oficial da prefeitura que o WWZ-BD é um 
parceiro oficial do projeto das comemorações dos 200 anos de Fritz Müller na 
Alemanha. Consideramos isto um incentivo para nosso trabalho nos próximos 
meses. O que você espera da cooperação com o WWZ-BD? 

Nós de Blumenau enxergamos uma oportunidade para aprofundar os nossos laços 
de cooperação. Fritz Müller é uma figura que merece o reconhecimento 
internacional, esperamos que o WWZ-BD seja um parceiro na articulação e 



divulgação da vida e da obra do cientista na Alemanha.  Desde 2013 a cidade de 
Blumenau se reaproximou da cidade de Weingarten in Baden-Württemberg, cidade 
cujo relacionamento data da década de 50. E nossa cooperação tem resultados 
concretos, como por exemplo a participação das duas cidades no Programa 50 
Parceiras para o Clima, onde promovemos ações conjuntas que visam a 
sustentabilidade.  Recentemente criamos com nossos parceiros  de Weingarten 
uma Agência de Energia baseada nos moldes alemães com o objetivo de promover 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas.  

O projeto “Parcerias Municipais para Clima” foi lançado em 2011 e é executado pelo 
Centro de Serviços para os Municípios em Um Só Mundo (SKEW) em cooperação 
com o grupo de trabalho estadual Agenda 21 NRW (LAG 21 NRW).  

 

Junto com nossos parceiros em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Turíngia 
e Berlim, estamos planejando eventos para homenagear Fritz Müller. Quais 
são as relações atuais de Blumenau com Mecklemburgo- Pomerânia Ocidental 
e Turíngia, das quais muitos imigrantes para Santas Catarina e Blumenau são 
originários? 

Como é bem conhecido, Fritz Müller estudou e fez seu doutorado em Greifswald. É 
por isso que também estamos satisfeitos por haver um acordo de parceria entre a 
Universidade Regional de Blumenau FURB e a Universidade de Greifswald. No 
passado, houve cooperação em um estudo de saúde a longo prazo entre residentes 
da Pomerânia Ocidental e brasileiros cujos ancestrais emigraram da Pomerânia. Tal 
cooperação pode, naturalmente, ser estendida a outras áreas.  

Além disso, o Governo de Blumenau atualmente não mantém relações permanentes 
com parceiros em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Turíngia ou mesmo em 
Berlim. Este é certamente um assunto que em um futuro próximo podemos discutir 
com o apoio do WWZ-BD.  

Aqui esperamos fazer progressos através da cooperação com a WWZ-BD e sua 
rede nessas regiões. O 200º aniversário de Fritz Müller pode ser um importante 
impulso para isso. É importante para nós conseguirmos uma cooperação 
sustentável com os parceiros alemães que dará frutos muito além de março de 
2022. 

 

A cidade já possui um pequeno museu dedicado à obra de Fritz Müller, que foi 
fundado em 1936. A mídia local noticiou recentemente um novo conceito para 
o museu. Como deve ser o museu no futuro? 

O museu dedicado ao Fritz Müller é na casa onde o próprio Fritz Müller viveu em 
Blumenau. Além da casa o jardim é preservado. Neste momento há uma conversa 
avançada com um instituto para modernizar o museu. Pretende-se tornar a visita ao 
museu mais interativa, mais atraente para todos os públicos. Recentemente 
recebemos a visita do Cônsul Geral da Alemanha em Porto Alegre e na 
oportunidade ele nos informou que o Ministério das Relações Exteriores da 
Alemanha poderia fazer uma pequena contribuição financeira para o museu 
mediante a apresentação de um projeto. Estamos elaborando o projeto que em 
breve será enviado por meio do Consulado Honorário da Alemanha em Blumenau.  

  



Há dois anos, o 200º aniversário do fundador da cidade, Dr. Hermann 
Blumenau, foi comemorado com um desfile e inúmeras outras atividades. Em 
março do próximo ano, Fritz Müller será homenageado. O que se sabe sobre a 
relação destas dois grandes personalidades de origem alemão?  

Fritz Müller descende de homens vulto na política e ciência, desde o século XIV. 
Conheceu Hermann Blumenau na farmácia de seu avô materno em Erfurt, local de 
encontro de pesquisadores voltados à filosofia e à farmácia. Alexander von 
Humboldt foi uma dessas personalidades. Desgostoso com os rumos da vida 
política e social, aceitou o convite para integrar-se ao projeto colonizador de 
Blumenau. Aqui foi colono como qualquer outro, plantando para alimentar a família e 
auxiliando no fortalecimento do projeto. Alguns anos mais tarde, Blumenau indicou 
Fritz Müller ao Presidente da Província que desejava novos rumos para o ensino e 
educação em Santa Catarina. Ali, em Desterro (Florianópolis), Fritz encontrou 
condições para desenvolver importantes pesquisas e firmar contato com os maiores 
cientistas do século XIX e também na formação dos intelectuais catarinenses.   

 

Prezado Senhor Prefeito, muito obrigado pela entrevista. 


