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Museu da Imigração do Estado de São Paulo 
 

Com reinauguração realizada em 2014, o Museu da Imigração, instituição da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, reabriu suas instalações com novo plano 
museológico e exposição de longa duração, completamente reformulada. O prédio, tombado pelo 
Conpresp e pelo Condephaat, passou pelo primeiro restauro completo desde que teve sua construção 
finalizada, em 1888. Sediado no edifício da antiga Hospedaria do Brás - patrimônio público e importante 
ícone da história do estado e da cidade de São Paulo - o Museu da Imigração tem o objetivo de 
compreender e refletir o processo migratório a partir da história das 2,5 milhões de pessoas, de mais de 70 
nacionalidades, que passaram pelo prédio entre os anos de 1887 e 1978.  
 
A visita ao Museu inclui os espaços expositivos, jardim, cafeteria, loja, Centro de Preservação, Pesquisa e 
Referência e demais áreas de convivência. A Maria-Fumaça, gerida pela Associação Brasileira de 
Preservação Ferroviária, permanece com saídas regulares e pagas. 
 
O MI oferece uma programação cultural que contempla diversos públicos. A agenda conta com 
apresentações de teatro, dança, música, oficinas e palestras sobre o patrimônio relacionado aos processos 
migratórios ligados à São Paulo. A localização do Museu - entre a Mooca e o Brás - privilegia o debate que 
envolve questões relativas à memória da cidade. No entorno, a herança da grande imigração - que ocorreu 
no fim do século 19 e início do 20 - convive com os fluxos contemporâneos e com os traços de outras 
regiões do País. A proposta atual da instituição é que o Museu se torne um espaço de articulação, 
promovendo reflexões sobre a experiência do deslocamento e a construção da identidade paulista a partir 
de múltiplas origens.  
 
Entre os destaques do MI está a exposição de longa duração “Migrar: experiências, memórias e 
identidades”, que, em oito módulos, conta por meio de documentos, fotos, vídeos, depoimentos e objetos, 
como o processo migratório é um fenômeno permanente na história da humanidade. Apresenta ainda, um 
panorama da grande imigração ocorrida nos séculos 19 e 20, abordando o início das políticas imigratórias 
do país e detalhando o cotidiano da Hospedaria de Imigrantes. O público encontra também espaços de 
imersão - como uma sala que recria um amplo dormitório da antiga Hospedaria, com projeções em grande 
escala de trechos de cartas e trilha sonora especial. Também estão contextualizadas as questões relativas 
ao trabalho e encaminhamento para o campo e, na sequencia, o módulo “São Paulo Cosmopolita” 
apresenta a cidade pela perspectiva dos bairros Bom Retiro, Mooca, Brás e Santo Amaro, homenageando 
com imagens e vídeos as referências imigrantes inscritas nas festividades, nos traços arquitetônicos e nas 
transformações culturais presentes nessas regiões. E para reiterar que a história da migração humana não 
deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado, o MI procura fomentar 
durante esse trajeto expositivo o diálogo sobre o tema como um fenômeno contemporâneo, 
reconhecendo a recepção dos milhões de imigrantes atuais e a repercussão deste deslocamento para a 
cidade. No módulo “Imigração hoje”, um painel interativo forma um mosaico de rostos de diversas origens 
que reproduzem depoimentos de pessoas que passaram recentemente pela experiência de deslocamento. 
No último módulo do percurso, encontra-se ainda um espaço educativo destinado a acolher grupos e 
promover o desenvolvimento de atividades, oficinas e discussões. 
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Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h; e aos domingos, das 10h às 17h 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 
www.museudaimigracao.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes | (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  
Milene Spinelli | (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br  
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