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RESUMO 

 

VICTOR, Letícia Suárez. Imigração musealizada: a formação das 

coleções dos museus de imigração de São Paulo e de Paris. Dissertação 

(Mestrado) Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia, 

Universidade de São Paulo, 2019.  

Esta dissertação elegeu como objetos de estudo dois museus que 

versam sobre a temática da imigração: o Museu da Imigração do Estado de 

São Paulo e o Musée National de l’Histoire de l’Immigration situado em Paris. 

Tal temática ganhou expansão contínua na esfera dos museus desde os 1990, 

impulsionada pela abertura de instituições em diferentes países ocidentais. A 

dimensão memorial dos deslocamentos humanos está cada vez mais em 

evidência, em função dos debates em torno do acolhimento e das tensões 

econômicas ligadas à recente expansão dos fluxos migratórios, assim como 

pelos conflitos indentitários por eles gerados. Atentamo-nos a esse quadro 

contemporâneo de reflexões no âmbito da Museologia e procuramos 

compreender a formação das coleções dos museus supracitados. Essa 

pesquisa insere-se, portanto, no âmbito da compreensão da ação museológica 

e da formação de coleções como suportes para significação do papel dos 

imigrantes nas sociedades que os acolheram em cidades profundamente 

marcadas pela experiência da imigração, procurando também dimensionar e 

interpretar o grau de compartilhamento social de tais decisões governamentais 

por meio da formação de seus acervos. 

 

Palavras-chaves: Museus de imigração. Política de acervo, Aquisição de 

acervo. Musealização. Museologia.  

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

VICTOR, Letícia Suárez. Museum immigration: the formation of the 

collections of the museums of immigration of São Paulo and of Paris. 

Dissertation (Master degree). Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Museologia, Universidade de São Paulo, 2019. 

This dissertation chose as objects of study two museums that deal with 

the subject of immigration: the Museum of Immigration of the State of São 

Paulo and the Musée National de l'Histoire de l'Immigration located in Paris. 

This theme has been continuously expanding in the sphere of museums since 

the 1990s, driven by the opening of institutions in different Western countries. 

The memorial dimension of human displacement is increasingly evident, in light 

of the debates surrounding the reception and economic tensions associated 

with the recent expansion of migratory flows, as well as the identity conflicts 

generated by them. We look at this contemporary picture of museology 

reflections and try to understand the formation of the museum collections 

mentioned above. This research is therefore part of the understanding of 

museological action and of the formation of collections as a medium for the 

meaning of the role of immigrants in the societies that welcomed them in cities 

deeply marked by the experience of immigration, also trying to size and 

interpret the degree of social sharing of such governmental decisions through 

the formation of their collections. 

 

Key-words: Immigration Museums. Collection policy, Acquisition of 

museum collection. Musealization. Museology. 

 

 

 

 



 
 

 

RÉSUMÉ 

VICTOR, Letícia Suárez. Musée de l'immigration: la constitution des 

collections des musées de l'immigration de São Paulo et de Paris. Thèse 

(Master). Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia, 

Universidade de São Paulo, 2019. 

Cette thèse a choisi comme objets d'étude deux musées traitant de 

l'immigration: le musée de l'immigration de l'État de São Paulo et le musée 

national d'histoire de l'Immigration, situés à Paris. Ce thème n'a cessé de se 

développer dans le domaine des musées depuis les années 1990, sous 

l'impulsion de l'ouverture d'institutions dans différents pays occidentaux. La 

dimension mémorielle du déplacement humain est de plus en plus évidente, à 

la lumière des débats entourant la réception et les tensions économiques 

associées à la récente expansion des flux migratoires, ainsi que des conflits 

d’identité qu’ils génèrent. Nous examinons cette image contemporaine des 

réflexions muséologiques et essayons de comprendre la formation des 

collections de musée mentionnées ci-dessus. Cette recherche s'inscrit donc 

dans la compréhension de l'action muséologique et de la constitution de 

collections en tant que moyen de comprendre le rôle des immigrés dans les 

sociétés qui les ont accueillis dans des villes profondément marquées par 

l'expérience de l'immigration, en tentant également de mesurer et d'interpréter 

le degré de partage social de ces décisions gouvernementales par la 

constitution de leurs collections. 

 

Mots clés: Musées d'immigration. Politique de collection, Acquisition de 

collection, Muséalisation. Muséologie. 
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Introdução  

Um museu não serve apenas para apresentar os conteúdos e 
narrativas das formas patrimoniais do Estado moderno, pois que 
agora tem também a responsabilidade de resolver alguns de seus 

aspectos problemáticos.1 

 

A retomada atual do crescimento dos fluxos imigratórios, intensificada a 

partir da década de 1990, promoveu o fomento de discursos políticos a eles 

contrários nos países receptores, os quais reproduzem insegurança aplicada à 

securitização, isto é, a identificação do imigrante como uma ameaça.2 Assim, a 

percepção da imigração – atualmente quase sempre atrelada às questões de 

controle de fronteiras – tem sido negativada com frequência por agentes 

políticos e midiáticos, fazendo com que sejam reforçadas as mitologias 

nacionais em reação à presença do imigrante.3 O progresso econômico, os 

conflitos e dissenções causadas por transformações políticas e sociais e 

subsequentes lutas por poder, produzem, segundo o sociólogo Zygmunt 

Bauman, pessoas “redundantes”, isto é, pessoas localmente “inúteis”, 

excessivas ou não empregáveis, que emigram de seus países em busca de 

melhores condições. 4  Essas situações de crises são típicas tanto para as 

imigrações pretéritas quantos às imigrações contemporâneas. O que tem 

acontecido nos últimos anos, ainda nas palavras de Bauman, é um enorme 

salto no contingente de refugiados e pessoas em busca de asilo, acrescido ao 

volume total de migrantes que já batiam às portas de outros países.5  

A velocidade dessas mudanças, catalisadas pelo aprimoramento 

tecnológico nas aéreas de transporte e comunicação, tem gerado contínua 

reverberação aos estudos e teorias migratórias, uma vez que essa aceleração 

                                                           
1 Tradução livre: Uno museo no sólo sirve para presentar los contenidos y narraciones de las formas 
patrimoniales del Estado moderno, sino que ahora también tiene la responsabilidad de resolver algunos 
de sus aspectos problemáticos. VINSON, Isabelle; GRUSON, Luc. “Património de los migrantes”. Revista 
Museum Internacional. Unesco. vol. LIX, n.1-2, mai. 2007, p.  4. 
2 VELASCO, Suzana. Imigração na União Europeia: uma leitura crítica a partir do nexo entre 

securitização, cidadania e identidade transnacional. Campina Grande: EDUEPB, 2014, p. 70. 
3 VELASCO, Suzana. Ibidem. p. 23.  
4 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2017, p. 9. 
 5 Idem. Ibidem. p. 11. 
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dificulta na apreensão dos fluxos e das dinâmicas de deslocamento. 

Observam-se, assim, mudanças nas tradicionais abordagens explicativas das 

migrações, cujas problemáticas estruturalistas atuavam em torno das leis,6 dos 

motivos e forças sociais que atraiam ou expulsavam as populações, essas 

analisadas por classes e não por indivíduos,7 enquanto reflexos da articulação 

produtiva do capital e de suas necessidades. Esses paradigmas científicos 

deslocaram sua ênfase para as problemáticas “dos processos identitários, da 

esfera do cotidiano e dos microprocessos”,8 com enfoque na identidade e nos 

elementos simbólicos, intensificando o questionamento desses processos não 

mais nos polos emissores, mas como são percebidos, recebidos e vivenciados 

nos receptores.  

Nesse sentido, as investigações recentes sobre os fenômenos 

migratórios estão voltadas, sobretudo, à sua dimensão cultural - ainda que 

abordadas de acordo com narrativas e modelos culturais nacionais singulares. 

Evidência desta perspectiva, segundo Marie Poinsot, é o aumento da 

realização de pesquisas sobre a prática e as transmissões culturais, sobre as 

criações artísticas a partir da experiência do exílio e sobre as representações 

da imigração na sociedade de acolhimento.9  

Museus – lugares de memória e também de representações –, voltavam-

-se desde o século XIX para o forjamento da identidade nacional, por meio da 

exposição de uma história e de um patrimônio idealmente comum.10 Elites 

aristocráticas e econômicas, ansiosas por reforçar seu status social e perpetuar 

os seus valores e capitais simbólicos, construíam e reconstruíam o passado a 

partir do presente e de seus valores, fortalecendo um processo de criação de 

uma memória política e de uma memória social de interesse próprio, que se 

materializa nos discursos e narrativas presentes nas salas de museus 

europeus e do continente americano. Justamente por isso, as memórias dos 

outros grupos sociais, como agricultores, artesãos urbanos, operários e setores 

                                                           
6 RAVEINSTEIN, 1980, Apud. MARANDOLA JR, Eduardo; DAL GALLO, Priscila. Ser migrante: implicações 
territoriais e existenciais da migração. Revista brasileira de Estudos da População., Rio de Janeiro, v. 27, 
n. 2, jul./dez., 2010. p. 407. 
7 SINGER, 1973. Apud Idem, Ibdem. p. 407. 
8 SANTOS, 2000. Apud Idem, Ibidem. p. 410. 
9 POINSOT, Marie. “Ni muséification, ni ghettoïsation de l'immigration“. Hommes et migrations, Paris, n. 
1293, out. 2011, p. 1. 
10 POULOT, Dominique.  Musée, nation, patrimoine. 1789-1815, Paris: Gallimard, 2005, passim.  
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médios, ficaram escamoteadas e fragilmente representadas nesses museus ao 

longo do século XIX e XX. 

Esse perfil excludente cristalizado nos museus nacionais já desde o 

século XIX acabou também por menosprezar as memórias e trajetórias dos 

emigrantes europeus que buscavam oportunidade em países vizinhos na 

própria Europa, no ultramar europeu ou na América, após a inviabilização de 

seus modos de vida gerada por perseguições ou pela desorganização do 

mundo rural na Europa durante a Revolução Industrial. Tal opacidade – que é 

também verificável nos museus do continente americano que obliteravam, e 

ainda obliteram, a presença de imigrantes europeus, asiáticos e intra-

americanos em seus acervos e discursos –, estendeu-se ainda à presença e às 

memórias daquelas multidões de imigrantes que se deslocaram para a Europa 

após o início dos processos de descolonização desencadeados após a 

Segunda Guerra Mundial.  

A criação de museus dedicados à temática migratória, concebidos a 

partir dos anos 1990 como possíveis espaços de revalorização e revitalização 

de heranças do passado desprezadas pelos discursos memoriais 

hegemônicos, foi possível a partir dos esforços para a integração dos novos 

sujeitos sociais ao discurso museal. Tal abertura relaciona-se diretamente às 

reformulações do pensamento museológico11, que desde os anos 1970, com a 

Mesa de Santiago (1972), gerou profundas transformações a esse campo 

disciplinar, priorizando a intervenção e o impacto social dos museus e dando 

origem a novas narrativas, bem como novas mobilizações do patrimônio.12 Tais 

reorientações foram também alimentadas pela  Nova Museologia, que no 

âmbito francês consolidou-se a partir das ideias de agentes como Georges 

Henri Rivière, Hugues de Varine Bohan, Germain Bazin e André Desvallées 

ligados à École du Louvre  e atuantes no ICOM.13  

                                                           
11 CÂNDIDO, Manuelina. As ondas do pensamento museológico: balanço sobre a produção brasileira. In: 

Museus como agentes de mudança social e desenvolvimento. Propostas e reflexões museológicas. 
Coord. Maria Cristina O. BRUNO. São Cristovão: Museu de Arqueologia de Xingó, 2008, p. 53. 
12 VAN GEERT, Fabien. “L’ouverture du musée à l’immigration et la collecte des sources orales”, Bulletin 
de l'AFAS, nº 44, 2018. Disponível em:  <http://journals.openedition.org/afas/3198> Consultado em: 
01/12/2018.  
13 ARAÚJO, Carlos Alberto. Museologia: correntes teóricas e consolidação científica. Revista eletrônica 
do Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio PPG-PMUS. Unirio/MAST, vol. 3, n. 2, 

2012, p . 47 

http://journals.openedition.org/afas/3198
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Segundo Marc Maure, esse fenômeno de revisão também foi produto de 

movimentos culturais dos anos 1960 e 1970 (essencialmente relacionados com 

o ativismo político e social), que via o museu tradicional como excessivamente 

marcado pelo “projeto de construção de uma cultura nacional, fundamentada 

na crença um tanto mítica de uma cultura hegemônica”.14 Em oposição a esta, 

os novos museus apostaram na cultura das “vítimas”, dos “esquecidos”, dos 

“oprimidos”, com o “objetivo de que todos os grupos da nação conseguissem 

os mesmos direitos e tivessem as mesmas oportunidades de preservar, 

valorizar, utilizar e difundir sua própria cultura.”15 

 Varine-Bohan também analisou o problema da identidade cultural dos 

grupos minoritários e menos favorecidos da sociedade e o fez partindo da 

seguinte afirmação: “é necessário repensar o conceito de museu.”16 Assevera 

ele que é preciso re-situar o museu dentro do novo contexto sociocultural e 

econômico no qual sociedade está inserida e, ao mesmo tempo, favorecer que 

o museu lide com o desafio do desenvolvimento da comunidade local, isto é, os 

museus devem envolvê-las no processo de tratar e cuidar de seu patrimônio.17 

Tendências paralelas em outros campos intelectuais também contribuíram para 

mudanças de perspectiva, como a Nova História, o alargamento da noção de 

patrimônio e a incredulidade da pós modernidade às metanarrativas, e assim, 

as políticas curatoriais passaram a redesenhar o lugar dos museus na 

construção da cidadania e na afirmação dos direitos socioculturais.18 

 É nessa esteira de renovação dos paradigmas científicos, tanto dos 

estudos migratórios, quanto da problematização historiográfica sobre o papel 

dos museus na consolidação de representações e forjamento de identidades 

plurais, que espaços arquitetônicos referentes aos processos imigratórios, 

como antigas hospedarias de recepção de imigrantes, são musealizados por 

poderes públicos a partir da década de 1990. Este movimento é iniciado nos 

Estados Unidos com a criação em 1990 do Ellis Island Immigration Museum, 

instalado em uma ilha localizada em Nova York, que abrigou um grande centro 

                                                           
14 MAURE, 1995. Apud. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. Planteamientos teóricos de la museologia. Gijón: 
Ediciones Trea, 2006, p. 180. 
15 Idem, Ibidem.  p. 180  
16 VARINE-BOHAN, 1992. Apud. Idem. Ibidem., p. 180. 
17 ARAÚJO, Carlos Alberto. Op. Cit. p. 47 
18 POULOT, Dominique.  “Le musée d’histoire en France entre traditions nationales et soucis 

identitaires”.  Anais do Museu Paulista. São Paulo.N. Sér. v.15. n.2.p. 293-316. jul.-dez. 2007. p. 296. 
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de recepção e acolhida de imigrantes, pelo qual mais de 12 milhões de 

pessoas passaram entre os anos de 1892 a 1954.19 O National Park Service,20 

impulsionado pelas comemorações do bicentenário da independência norte-

americana (1976) e do centenário da Estátua da Liberdade (1986), lançou um 

plano para a restauração, gestão e desenvolvimento dos edifícios em Ellis 

Island, que se encontravam em estado de abandono.21 A partir de comissão 

instituía para angariar fundos, públicos e privados, iniciou-se os processos de 

recuperação de parte dos edifícios, prevendo-se a preservação de seu caráter 

histórico. Modificações estruturais foram previstas desde que justificadas por 

requisitos funcionais de segurança. 22 O prédio principal do conjunto seria 

destinado a construção de um museu de imigração, escolha que até então não 

parecia evidente.23 Diana Pardue, diretora de Ellis Island Immigration Museum, 

recorda que: 

O objetivo principal deste museu foi transmitir a história específica de 
Ellis Island no contexto mais amplo da história da imigração. Este 
plano delineou uma mistura complexa de mídia, incluindo exposições, 
programas audiovisuais, serviços educacionais e publicações. O 
desafio era criar o equilíbrio adequado de criatividade e inovação em 
manter o caráter histórico deste espaço especial. O objetivo final era 
tornar Ellis Island um lugar excitante para visitar, mantendo o 

ambiente e associação histórica do lugar.24 
 
 

A repercussão conceitual e o sucesso midiático desse museu 

estimularam muitas iniciativas congêneres no continente americano, em uma 

década em que quase todos os países receptores já podiam contar com o 

centenário de diversas correntes imigratórias. Nesse sentido, podem ser 

                                                           
19 PARDUE, Diana. “Ellis Island Immigration Museum”. Museum International. Vol. 56, nº 3, 2004, p. 

23. 
20 O National Park Service é uma agência do governo federal dos Estados Unidos, dependente 
do Departamento do Interior, criada em 1916, a entidade é responsável pela gestão de 58 parques 
nacionais e de 333 outros locais de interesse histórico, cultural e natural. Sua missão é preservar os 
recursos e valores naturais e culturais do Sistema de Parques Nacionais para o desfrute, educação e 

inspiração desta e das futuras gerações. <https://www.nps.gov/aboutus/index.htm> acesso em 17 ago. 
2017 e 10 jun. 2019. 
21 TIFFT, Wilton S. Ellis Island. Chicago: Contemporany books, 1990, p. 171.  
22 PARDUE, Diana. Op. cit., p. 25 
23 GREEN, Nancy. Les musées des migrations: pourquoi maintenant? In: AMAR, Marianne et al. (Org.) 
Musée, histoire, migrations. Québec: Presse de l’Université Laval, p. 19. 
24 Tradução livre: The primary objective of this museum was to convey the site-specific story of Ellis 

Island in the broader context of immigration history. This plan outlined a complex blend of media 
including exhibits, audiovisual programmes, educational services and publications. The  challenge was to 

create the proper balance of creativity and innovation in keeping with the  historic character of this 
special space. The ultimate goal was to make Ellis Island an exciting place to visit, while retaining the 

ambiance and historic association of the site. PARDUE, Diana. Op. cit., p. 25. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_do_Interior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionais
https://www.nps.gov/aboutus/index.htm
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listados o Museu da Imigração do Estado de São Paulo (1993), o Hotel de los 

Inmigrantes (1995), em Buenos Aires, o Canadian Museum of Immigration at 

Pier 21 (1999) em Halifax e, mais recente, o Centro de memória da imigração 

da Ilha das Flores (2012), no Rio de Janeiro.25  

No continente europeu, as instituições museais dedicadas à imigração 

foram inauguradas mais tardiamente, a exemplo do Museo de historia de la 

inmigración de Cataluña (2004), em Barcelona; Cité National de l’Histoire de 

l’Immigration (2007) aberta em Paris, hoje denominado Musée National de 

l’Histoire de l’Immigration; o Immigrantmuseet, criado na cidade de Farum na 

Dinamarca (2012); o museu temporário dedicado à imigração aberto em 

Londres (2017), como parte do programa para a criação do National 

Immigration Museum for Britain; e o National Museum for Democracy and 

Migration in Sweden, que será o primeiro museu sobre imigração na cidade 

sueca de Malmö, em projeto desde 2017.26  

 Como cada país tem suas particularidades a respeito dos fluxos 

migratórios, assim também terão ritmos diferentes de celebração de suas 

memórias. A história das imigrações, a historiografia, o trabalho da memória e 

sua releitura pelos museus seguem cronologias específicas.27 Apesar disso, 

Nancy Green indaga se esses projetos museológicos na Europa são simpáticos 

ao reconhecimento tardio da imigração ou então um flerte a projetos 

neocolonialistas. Para a autora a memória da imigração foi globalmente 

reativada depois da última década do século XX, concomitante a crescente 

                                                           
25 Cf. PAIVA, Odair. Hospedaria de Imigrantes de São Paulo. Navegar, revista de estudos de E/Imigração. 
Vol. 2 – nº 3, Jul/Dez. 2016. Além dessas instituições de âmbito internacional, esse autor também 
abordou museus dedicados a essa temática no estado de São Paulo: Memorial Sakai em Embu das Artes; 
Museu Histórico e Cultural de Holambra; Museu Municipal do Imigrante, em Louveira; Museu da 
Colônia Holandesa, em Paranapanema; Museu dos Pioneiros, em Pedrinhas Paulista; Museu Histórico da 
Colonização de Pereira Barreto; Memorial da Imigração Japonesa, em Registro; Museu da Imigração, em 
Santa Bárbara do Oeste; Museu da Imigração Italiana, em Taubaté; Museu Histórico de Varpa Janis 

Erdberges, em Tupã; Memorial do Imigrante, em Vinhedo; Museu Histórico da Imigração Japonesa no 
Brasil em São Paulo. Ver: PAIVA, O. Museus e patrimônio de imigração. História, memória e patrimônio 
cultural nos museus de imigração do estado de São Paulo. Anais eletrônicos do XXII Encontro Estadual 
de História da ANPUH - SP. Santos, 2014. 
26 JOHANSSON, Christina; BEVELANDER, Pieter. Museums in time of migration. Rethinking museum’s 

role, representations, collections and collaborations. Malmö: Nordic Academic Press, 2017, p. 17. 
27 GREEN, Nancy. Les musées des migrations: pourquoi maintenant? In: AMAR, Marianne et al. (Org.) 

Musée, histoire, migrations. Québec: Presse de l’Université Laval, p. 19. 
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interesse pelo “outro”, isto é, pela história e cultura promovida pelas suas ex-

colônias.28  

Na contramão dessa argumentação de reativar a memória, Karl Monsma 

e Oswald Truzzi, justificam a proliferação de museus de imigração no ocidente 

enquanto a amnésia social de antigas representações da imigração.29 Esses 

lugares de representação da memória social, segundo os autores, 

correspondem a um tempo onde a contemporaneidade das novas imigrações 

estimula a amnésia da memória das imigrações do passado, afirmam que: 

As representações dos “novos” imigrantes como ameaças aos 
valores e modo de vida ocidentais” dependem do esquecimento da 
reação histórica contra os imigrantes da periferia europeia e também 

do esquecimento colonial.30 
 

Isto é, projeta-se anacronicamente ao passado um esquecimento de 

estigmatização dos fluxos imigratórios dos séculos XIX e XX, para justificar a 

condição atual dos descendentes “relativamente bem integrados nos países 

para onde seus avós ou bisavós migraram”31 e validar um discurso contrário 

aos imigrantes contemporâneos. E como nos museus, potentes vetores 

discursivos, certas memórias podem ser cristalizadas ao mesmo tempo que 

outras escamoteadas. Mas como operar o patrimônio que foi ampliado para as 

minorias, mas que ainda assim reafirma a exclusão de tantas outras? De certo 

o estudo da cultura material, a qual reflete as relações sociais entre os 

indivíduos, e a forma como é inserida em uma instituição museal, norteia o 

entendimento da (re)construção da identidade.  

Ainda que as coleções não sejam entendidas de forma consensual como 

a parte central do museu elas são, segundo Susan Pearce,  a base a partir da 

qual se espraia a maioria das atividades de um museu.32 Sendo assim, é 

inegável que as funções museológicas são desenvolvidas a partir das coleções 

- a exploração destas em termos de comunicação não é uma atividade 

                                                           
28 GREEN, Nacy. Op. cit.  
29 MONSMA, Karl; TRUZZI, Oswaldo. Amnésia social e representações de imigrantes: consequências do 
esquecimento histórico e colonial na Europa e na América. Sociologias. Porto Alegre, ano 20, n. 49, set-
dez 2018, p. 97 
30 Idem. Ibidem, p. 73. 
31 Idem. ibidem, p. 73. 
32 PEARCE, S. “Pensando sobre os objetos”. In GRANATO, M. (Org.) Museus Instituição de 

pesquisa.(MAST Colloquia 7). Rio de Janeiro: MAST, 2005, p. 13 
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secundária, apenas se sucedem um segundo momento da vida museal. 33 Com 

essa perspectiva, as coleções assumem-se como um recusro primário, por isso 

é fundamental gerir as coleções dentro dos parâmetros de uma meticulosa 

política de aquisição. 

Nesse sentido, buscaremos estabelecer e analisar a trajetória de 

formação dos acervos museológicos do Museu de Imigração de São Paulo e 

do Musée National de l’Histoire de l’Immigration de Paris, desde os seus 

estabelecimentos, o primeiro em 1993 e o segundo em 2007, até 2018. Por 

meio de uma comparação entre ambos, procuraremos compreender o modo 

como esses processos aquisitivos favoreceram, ou não, as metas institucionais 

de problematizar os processos imigratórios que chegaram a esses países e 

documentar os diferentes grupos que deles participaram, bem como as tensões 

que envolveram suas interações com as sociedades que os acolheram. Um 

olhar comparativo é necessário, pois esse tipo de método, segundo o 

historiador José Barros, permite: 

[...] iluminar um objeto ou situação a partir de outro, de modo que o 
espírito que aprofunda essa prática comparativa dispõe-se a fazer 
analogias, a identificar semelhanças e diferenças entre duas 

realidades, a perceber variações de um mesmo modelo.34 

 

Comparar, elencando semelhanças e diferenças e estabelecendo 

analogias, favorece que a observação das duas instituições museais seja 

sistematizada. Almeja-se, assim, dois recortes de pesquisa ao mesmo tempo 

distintos e em articulação, mesmo porque esses dois museus – que estão 

situados em metrópoles imensamente marcadas pela imigração desde o século 

XIX –  guardam entre si relações interativas, visto ter havido intercâmbio entre 

ambas as instituições.  

O enfoque dessa pesquisa será, portanto, na característica fundamental 

que distinguem os museus de outras instituições culturais: a coleta e 

salvaguarda de objetos, ou seja, de produtos materiais da dinâmica da 

                                                           
33 SEMEDO, A. “Políticas de gestão de coleções”. Revista da Faculdade de Letras. Ciências e técnicas do 
patrimônio. Porto, série I, v. IV, 2005, p. 310. 
34 BARROS, J. História comparada. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 17 
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sociedade, que carregam sentidos produzidos historicamente.35 Tais objetos 

formam coleções, cujos sentidos são ressemantizados nos museus, a partir de 

sua compreensão como fator de mediação de sucessivas gerações que 

significaram e ressignificaram os objetos convertidos em itens de coleção.  

Os processos de colecionar são compreendidos como atos referentes ao 

desejo de se apropriar o mundo, de classificar, isto é, são gestos de domínio, 

de poder sobre a natureza e sobre a cultura, uma maneira eficaz de construir 

determinado conhecimento.36 As implicações do colecionismo em âmbito 

institucionalizado são muito influentes, pois o caráter perene do museu 

cristaliza as representações materiais das memórias individuais e de grupos, 

vinculando-as à construção de uma história homogênea. Em um estudo 

clássico sobre coleções, Krzysztof Pomian sinaliza como o colecionismo e o 

valor dos objetos na Europa Ocidental se investiam de prestígio social, fazendo 

com que a dinâmica de coleta de objetos, o modo de estruturar internamente a 

coleção, as situações de abertura ao visitante fossem também orientadas pela 

luta de poder entre os grupos que dela se beneficiavam.37 Os objetos, refletiam 

então, e ainda hoje refletem, valores relacionados à sociedade à qual o 

colecionador pertence, mas são também objeto de disputa entre grupos 

concorrentes. Por isso, ao relacionar o museu e suas coleções com a cultura 

contemporânea, Luciana Köptcke aponta questões sobre o grau de violência 

simbólica do gesto classificatório. Para a autora, as coleções que são formadas 

nos museus são frutos de construções arbitrárias e não costumam questionar 

as categorias que implicitamente as conformam, sendo revestidas de 

naturalidade.38 Assim, é necessário levar em conta que os critérios ou a política 

de aquisição das instituições são frutos de embates e mudam segundo a 

dinâmica das relações de força entre os grupos que os orientam. 

Essa dissertação divide-se em quatro capítulos. O primeiro é dedicado 

às trajetórias dos museus de São Paulo e de Paris, de modo a demonstrar-se 

                                                           
35 MENESES, U. Do teatro da memória ao laboratório da História: a exposição museológica e o 
conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 2, jan. /dez. 1994, p.33. 
36 POMIAN, Krzysztof. Coleção. Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984. 
v. I, História-Memória, p. 52 
37 Idem, ibidem., p. 53. 
38 KÖPTCKE, Luciana S. Coleções que foram museu, museus sem coleções, afinal que relações possíveis? 
In. GRANATO, M.; SANTOS, C. (Org.) Museus Instituição de pesquisa. MAST Colloquia 7. Rio de Janeiro: 

MAST, 2005, p. 70. 
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aproximações e especificidades entre eles. Mobilizou-se com a intenção de 

reconstituir os processos de criação e de desenvolvimento de ambos, os 

decretos de criação, publicações oficiais, documentações institucionais e 

reportagens veiculadas pelas mídias brasileira e francesa. Abordam-se 

aspectos convergentes de tais trajetórias, como a mudança de denominações e 

a reorientação da missão institucional empreitadas pelos dois museus. Tais 

reconstituições históricas serão ainda fundamentais para a compreensão de 

procedimentos na formação das respectivas coleções. 

No segundo capítulo, atemo-nos às etapas da formação das coleções do 

Museu de Imigração de São Paulo, que foram definidas nesta pesquisa em 

quatro fases, relacionadas às quatro diferentes gestões que estiveram à frente 

da instituição. Será possível perceber que os diferentes processos de aquisição 

do Museu da Imigração foram fragilmente documentados, havendo uma 

enorme lacuna documental sobre o acervo. É inclusive difícil precisar se um dia 

essa documentação existiu, ou se foi perdida em uma das grandes enchentes 

enfrentadas, pois, nos meses de verão, o museu foi por diversas vezes tomado 

pela água, que invadia a reserva técnica e documental em mais de um metro. A 

lacuna documental percute, obviamente, na falta de informações do banco de 

dados, que por vezes, apenas faz referência ao nome do objeto, sem informar 

sua origem, procedência, modo de aquisição, doador. Por meio dessas faltas 

de dados fundamentais propôs-se nesse capítulo uma análise quantitativa 

dessa coleção. Artigos publicados em revistas sobre história, museologia e 

patrimônio, escritos por pesquisadores e diretoras do museu incidiram alguma 

luz sobre essa pesquisa.  

A formação da coleção do MNHI constitui o objeto do terceiro capítulo. 

Nos últimos anos, pesquisadores dedicaram-se a estudar à instituição, mas 

sem se deterem nos critérios que levaram à coleta de acervo. Anne-Laure 

Palluau, em 2006, percorreu o desenvolvimento do projeto ao mesmo tempo 

em que ele era desenvolvido, conduzindo suas questões em direção à possível 

democratização cultural.39 Já Mary Stevens, em 2007, versa sobre a 

concepção do projeto inicial no que tange à identidade visual situada no 

                                                           
39 PALLUAU, Anne-Laure. Les enjeux culturels de la Cité National de l’Histoire de l’Immigration. (Master 

professionnel) Mémoire de recherche. Univeristé de la Rochelle, 2005-2006 
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contexto de tentativa de reconciliação da diversidade cultural com o modelo 

republicano francês, problematizando as escolhas que estavam em curso.40  

Andrea Delaplace, em sua dissertação de mestrado de 2010, interroga como 

os museus de imigração são uma tentativa de reconhecer a herança imigratória 

enquanto patrimônio nacional, apresentando para isso o projeto da instituição e 

elaborando um balanço historiográfico sobre a imigração na França.41 Muriel 

Flicoteaux, em 2010, aborda a construção das identidades no MNHI por meio 

da análise da exposição de longa duração e à concepção da política de 

acervo42, enquanto Ilham Boumankhar dedicou-se a uma análise comparativa 

entre dois museus de imigração, o de Paris e da Austrália, enfocando 

especificamente suas exposições de longa duração.43 A pesquisa apresentada 

neste capítulo é, portanto, a primeira a ter acesso à documentação institucional 

que pontua a formação da coleção, como as commissions d’acquisition, 

elaboradas pelos curadores com as propostas de possíveis aquisições, e as 

décisions d’acquisitions, listagens do que uma comissão delibera para fazer 

parte da coleção do museu, o que confere caráter inédito aos dados aqui 

apresentados.  

No quarto e último capítulo empreendeu-se a análise comparativa e 

qualitativa dessas duas coleções. A metodologia de pesquisa empregada foi a 

classificação dos dois acervos a partir das classes Thesaurus, ferramenta de 

sistematização de acervo museológico, lançada em 1987 pela museóloga 

Maria Helena S. Bianchini e pela mestra em ciência da informação Helena 

Dodd Ferrez do Museu Histórico Nacional,44 com a intenção de formalizar a 

divisão tipológica das duas coleções a partir de uma mesma base, para garantir 

rigor científico à comparação. Por meio dessas análises, discute-se sobre a 

                                                           
40 STEVENS, Mary. Re-membering the Nation: The Project for the Cité national de l’histoire de 
l’immigration. 2007. (Degree of Ph.D.) – Univerty Colloge London, 2007. 
41 DELAPLACE, Andrea. La Cité nationale de l’histoire de l’immigration. (Mémoire de Master 2ème 
année). École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2010.  
42 FLICOTEAUX, M. La construction des identités du Musée national de l’histoire et des cultures de 

l’immigration: vers un nouveau modèle museal? (Thèse de doctorat en Sciences de l’Information et de 
la Communication). Héritage culturel et musélogie. Université d’Avignon, 2010.  
43 BOUMANKHAR, Ilham. La muséographie de l’immigration étude sur la réception des objets expos és 
au musée. (Thèse de doctorat). Université Paris I – Panthéon Sorbonne, 2013.  
44 FERREZ, H. e BIANCHINI, M. Thesaurus para acervos museológicos. Vol. 1: Ordem sistemática. Vol. 2: 
Ordem alfabética. Rio de Janeiro: Fundação nacional pró-memória. Coordenadoria geral de acervos 

museológicos, 1987. 
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possibilidade de uma definição do “patrimônio da imigração” e as memórias e 

processos identitários. 
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Capítulo 01: Imigrações como tema de museus 

Para que se possa situar as políticas de aquisição do Museu da 

Imigração do Estado de São Paulo e do Musée National de l’Histoire de 

l’Immigration, suas trajetórias institucionais serão retraçadas neste capítulo. A 

instituição paulistana será abordada por meio das propostas curatoriais 

estabelecidas ao longo de suas quatro gestões entre 1993 e 2017.45 Para o 

caso parisiense, a reconstituição será feita levando-se em conta as tentativas 

de projetos de formulações de um museu de imigração na França entre 1992 e 

2001, seu projeto efetivo e sua primeira inauguração em 2007, bem como sua 

reformulação estabelecida em 2014, que levou à mudança de seu próprio 

nome.  

A reconstituição crítica desses processos enseja que sejam levados em 

conta a ação dos agentes neles envolvidos bem com as dimensões simbólicas 

que foram construídas por meio de suas opções curatoriais. Sendo assim, a 

abordagem histórica desses museus levará em conta as condições e limites 

que pressionaram direta ou indiretamente as decisões que forjaram as 

instituições, bem como a formulação das políticas de aquisição dos acervos 

institucionais, escopo primordial desta pesquisa.   

1.1 Museu da Imigração do Estado de São Paulo: descontinuidades 

sucessivas. 

Em seus 26 anos de história iniciados em 1993, o Museu da Imigração do 

Estado de São Paulo (MI) formou um rico acervo museológico, graças às 

profusas doações que recebeu ao longo do tempo, espontâneas ou promovidas 

por campanhas de captação de acervo. A gestão de uma coleção não é uma 

tarefa simples, pois ela consiste, como nos lembra Renata Padilha, em 

“questões relacionadas à aquisição, à documentação, à conservação, à 

guarda, à restauração e ao descarte”46, cuidados especializados e contínuos 

para que a memória seja conservada e preservada às gerações futuras. Essa 

continuidade, lamentavelmente, não é uma característica que possa ser 

                                                           
45 Lideradas por Jussara Nunes Ferreira (1993 – 1994), Midory Kimura Figuti (1995 – 2004), Ana Maria 

Leitão (2005 – 2010) e Marília Bonas (2011 – 2017) 
46 PADILHA, R. Documentação museológica e gestão de acervo. Coleção estudos museológico, v. 2, 

Florianópolis: FCC, 2014, p. 26 
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atribuída à história institucional do MI, marcada, contrariamente, por rupturas 

radicais entre suas gestões. Justamente por esse fato, optou-se por percorrer a 

história do museu por meio dessas descontinuidades, que afetaram 

enormemente a constituição de seu acervo e de sua documentação 

museológica.  

Uma evidência básica dessa trajetória descontínua é a alteração do próprio 

nome da instituição, ocorrida duas vezes: criada como Museu da Imigração em 

1993, foi convertida em Memorial do Imigrante em 1998, e revertida para 

Museu da Imigração em 2014. Essa mudança implica na transição de 

posicionamentos e no entendimento da missão institucional, pois a palavra 

“imigração” diz respeito ao processo, enquanto que o termo “imigrante” toca ao 

indivíduo. A reconstituição da história desta instituição museal, contudo, parte 

da história de uma outra instituição, a qual é relacional ao nosso objeto e à 

trajetória de seu acervo: o Centro Histórico do Imigrante. 

1.1.1 Antecedentes: o Centro Histórico do Imigrante 

A criação do Centro Histórico do Imigrante, estabelecido em 1986 no 

edifício da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, marca as primeiras 

iniciativas de atenção à temática imigratória a partir de uma perspectiva 

patrimonial e museal no Estado de São Paulo. A esse Centro foi atribuída a 

guarda e a preservação da documentação produzida na Hospedaria, principal 

local de acolhimento de imigrantes e migrantes em São Paulo entre os anos 

1888 a 1978.47 O Centro tinha como atribuição: 

[...] preservar a história dos estrangeiros que vieram ao Estado 

trabalhar nas lavouras de café e nas indústrias. Os seus arquivos 
também têm outra função: eles são fontes para documentos e 
certificados de dupla cidadania e certidão de desembarque. Os 
arquivos são formados pelas listas de bordo, dos navios que 
chegaram ao Porto de Santos entre 1888 e 1978, por 150 livros da 
própria Hospedaria e pelo livro da Inspetoria do Porto de Santos, com 

assinaturas feitas no período de 1911 a 1933.48 

Cabe lembrar rapidamente que as hospedarias foram grandes construções 

arquitetônicas que se multiplicaram no continente americano, onde os 

                                                           
47 PAIVA, Odair e MOURA, Soraya. Hospedaria de Imigrantes de São Paulo. São Paulo: Paz e Terra, 2008, 
p. 6. 
48  PRODESP AGORA, Imigração ganha registro eletrônico, ano 17, nº 130, jun. 1988.  
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imigrantes eram inicialmente recepcionados e abrigados, encontrando nelas 

assistência até sua liberação, que poderia se dar como mão-de-obra para a 

lavoura, para o meio urbano ou para a colonização agrária. No Brasil, foram 

construções associadas organicamente aos movimentos migratórios 

patrocinados inicialmente pelo Império, e posteriormente, conduzidos pela 

República.49 Com o fim das atividades de acolhimento no edifício principal da 

Hospedaria no Brás, no final dos anos 1970, cogitou-se a sua transformação 

em um lugar de memória.50 Evidência disso é a iniciativa do Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 

(CONDEPHAAT),– órgão subordinado à Secretaria de Cultura - em tombar, em 

1982, o edifício e o referido acervo arquivístico que estava em seu abrigo, 

concluindo um processo aberto no órgão em 1979.51  

O processo de tombamento, portanto, antecedeu a criação do Centro 

Histórico do Imigrante, cuja institucionalização se deu a partir do decreto 

estadual nº 25.173, assinado pelo governador Franco Montoro em 12 de maio 

de 1986. Esse decreto previa um sólido projeto, com objetivos e missão bem 

delineados, de como forjar uma instituição museal apresentando como tema 

central a imigração, sobretudo no estado de São Paulo. [Anexo 1]. A entidade 

responsável pela criação e organização deste Centro foi a Secretaria da 

Promoção Social, o que aponta que ainda que a instituição estivesse inserida 

no âmbito de salvaguarda patrimonial e museológica, a temática imigratória 

ainda estava atrelada à ótica social e não cultural. Previu-se para o Centro um 

Conselho de Orientação, que deveria ser composto pelo diretor da instituição, 

seu presidente, por quatro membros escolhidos pelo Secretário da Promoção 

Social, por um representante da Divisão de Arquivo do Estado e ainda por um 

representante do grupo técnico de coordenação do Sistema de Museus do 

                                                           
49 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas de hospedarias de imigrantes. Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros. São Paulo: IEB, n. 30: p. 23-42, 1989. 
50 Em 1996, foi criado em parte do antigo edifício da Hospedaria do Brás, o Arsenal da Esperança. 

Fundado por Ernesto Olivero e Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, o espaço se propõe à acolhida 
de homens em situação de vulnerabilidade social. Disponível em: <https://www.sermig.org/br/arsenal-
da-esperan ca>  Acesso em 30 mai. 2019. 
51 CONDEPHAAT. Número do Processo:  20949/79 Resolução de Tombamento:  Resolução 26 de 
06/05/1982 Livro do Tombo Histórico:  inscrição nº 188, p. 44, 17/6/1982 Tombamento do Acervo 

Arquivístico da Hospedaria dos Imigrantes. CONDEPHAAT. Número do Processo:  20601/78 Resolução 
de Tombamento: Resolução 27 de 6/5/1982 Livro do Tombo Histórico:  inscrição nº 188, p. 44, 

17/06/1982 Tombamento da Hospedaria de Imigrantes. 

https://www.sermig.org/br/arsenal-da-esperan%20ca
https://www.sermig.org/br/arsenal-da-esperan%20ca
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Estado de São Paulo – esses últimos servidores do Departamento de Museus 

e Arquivos (DEMA), vinculado à Secretaria da Cultura. 52  

O segundo artigo do decreto estabeleceu que o Centro Histórico do 

Imigrante tinha como objetivos: 

Constituir e manter acervo documental e museológico de valor histórico, 
sociológico ou artístico ligado ao processo de imigração, bem como 
desenvolver outras atividades de pesquisa, de preservação e de divulgação 

da história da imigração, em especial a paulista.53 
 

Estava, portanto, fixada claramente a estratégia de formação do acervo até 

então, visto que a proposta para o Centro Histórico do Imigrante era  receber o 

material que iria “constituir o acervo documental e museológico, mediante 

compras, doações, legados ou empréstimos”.54 A forma pela qual se iniciou a 

constituição de um acervo no Centro Histórico do Imigrante deu-se, contudo, 

apenas pelo recolhimento dos objetos que foram usados na Hospedaria e que 

ainda estavam localizados no prédio. Odair Paiva, historiador que iniciou sua 

trajetória profissional como estagiário nesse Centro, indica que o surgimento da 

instituição se deu devido à iniciativa de alguns funcionários da Secretaria da 

Promoção Social, especialmente “preocupados com o destino de parte do 

mobiliário da antiga Hospedaria e também com o acervo documental da 

Secretaria da Agricultura”.55 Sobre o perfil desse acervo, cuja justaposição 

lembrava a dos profusos gabinetes de maravilhas dos séculos XV e XVI, Paiva 

discorreu:  

[...] funcionava num pequeno espaço da ala térrea direita do edifício. [...] O 

Centro Histórico se assemelhava a um Gabinete renascentista na medida em 
que reunia e expunha sem muito critério mobiliário e artefatos 
remanescentes de outros tempos do edifício [...]: uma cela de cavalo, uma 
cadeira de dentista, um órgão, um projetor de filmes, um pequeno púlpito 

além de imagens não muito nítidas de um relógio e fotografias emolduradas 
de imigrantes alojados na Hospedaria. [...] Os artefatos expostos 
representavam indícios muito tênues de como se dava o funcionamento da 

Hospedaria e a observação dos mesmos era marcada pela curiosidade e 
exotismo [...]56 

                                                           
52 SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 25.173, de 12 de maio de 1986. Cria e organiza, na Secretaria da 
Promoção Social, o Centro Histórico do Imigrante. Consultado em: <https://www.al.sp.gov.br/norma/51 
886> Acesso em 18 abr. 2018. 
53 Idem, Ibidem.  
54 Idem, Ibidem. 
55 Paiva, Odair. 2015. Apud MUSEU DA IMIGRAÇÃO, Política de Acervo do Museu da Imigração, 2017, p. 
7. 
56 Paiva, O. Apud. Ibidem, p. 4. 

https://www.al.sp.gov.br/norma/51%20886
https://www.al.sp.gov.br/norma/51%20886


32 
 

Os funcionários do Centro Histórico do Imigrante que zelavam pela 

preservação dos objetos e documentos acima citados eram liderados pela 

diretora Midory Kimura Figuti, cuja trajetória profissional relacionava-se com a 

Hospedaria dos Imigrantes há longa data, visto que ela trabalhou 

continuamente desde 1959, como nutricionista.57 Devido à sua longa e intensa 

vivência na instituição, Figuti tinha grande conhecimento dos documentos 

públicos que foram produzidos pela Hospedaria e que estavam sob guarda do 

Centro Histórico do Imigrante. Ela é uma personagem chave para a história 

institucional do Museu da Imigração, haja vista que anos depois, como será 

relatado, também dirigiu o museu.  

Um dos principais atributos do Centro era, então, o atendimento a 

pesquisadores para consulta do rico acervo documental e do público geral 

interessado na documentação de chegada dos imigrantes para obtenção de 

uma segunda cidadania para a sua descendência. Assim, a instituição buscava 

consolidar suas atividades, equilibrando-se entre o acesso à documentação e o 

recolhimento dos objetos que lá permaneciam, bem como na sua difusão por 

meio das primeiras exposições. Contudo, ainda que o decreto de criação 

previsse uma unidade com nível de Serviço Técnico, estruturada em Diretoria, 

Conselho de Orientação, Corpo Técnico e Seção de Administração, ele não 

contava com uma equipe sólida, segundo informa a reportagem no Promojornal 

em 1990: 

Ele (o Centro) se ressente de algumas lacunas. Não dispõe de 
recursos humanos compatíveis às necessidades de agilização de 
seus serviços, registrando-se, também a ausência de recursos 
materiais. Se o Centro Histórico do Imigrante é cultura, se a cultura é 

história, justo se faz que ele seja valorizado.58 

Se essa pouca valorização já era notada em 1990 pelo trecho com 

caráter de denúncia transcrito acima, no decorrer da década a situação iria se 

agravar. Isso porque enquanto o Centro Histórico do Imigrante desempenhava 

as tarefas mencionadas e buscava se consolidar, outro projeto museológico 

voltado à temática da imigração era gestado paralelamente, do qual se originou 

                                                           
57 O ESTADO DE S. PAULO. Hospedaria permite voltar ao tempo dos primeiros imigrantes, p. 4. 19 mai.  
1994 
58 PROMOJORNAL, “No DAIS, Centro Histórico do Imigrante merece uma visita”, nov. 1990 
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o Museu da Imigração – projeto que contou com muito mais recursos 

financeiros e humanos. 

1.1.2 A criação do primeiro Museu da Imigração: projeto audacioso, 

resultado pouco auspicioso  

A primeira fase da história do Museu da Imigração é balizada por esta 

pesquisa no recorte temporal de 1993 a 1994. A opção pela delimitação deste 

período deve-se à revisão da história institucional, pois esse biênio foi 

apresentado de forma superficial e lacunosa pela bibliografia existente, que 

vincula recorrentemente a criação do Museu da Imigração à continuação do 

Centro Histórico do Imigrante – todavia, esses projetos eram paralelos e 

vinculados a secretarias diferentes.59 Enquanto o Centro Histórico era 

vinculado à Secretaria de Promoção Social, o Museu da Imigração era um 

projeto da Secretaria da Cultura, planejado para ser instalado no Pavilhão das 

Nações no Parque do Ibirapuera,60 ponto privilegiado de lazer da capital 

paulista projetado pela equipe liderada pelo arquiteto Oscar Niemeyer para as 

comemoração do IV centenário da cidade de São Paulo.61 Para abrigar o novo 

museu, o edifício deveria passar por reforma sob a responsabilidade do 

arquiteto Walter Makholl, com verba de 500 mil dólares destinada pela 

Secretaria da Cultura.62 Essa intervenção nunca foi efetivada, apesar de vários 

esforços para tirá-la do papel, esforços esses que foram somados aos da 

formação de uma coleção museológica, o que interessa sobremaneira a esta 

pesquisa.  

O Museu foi oficialmente criado a partir do decreto estadual nº 36.987 de 

25 de junho de 1993 [Anexo 2], assinado pelo governador Luiz Antônio Fleury 

                                                           
59 Um trecho a título de exemplo, de como a história institucional é recorrentemente lida: “A antiga 
Hospedaria de Imigrantes de São Paulo, desativada de suas funções originais em 1978, depois de 90 
anos de funcionamento, abrigou a partir de 1982, o Centro Histórico do Imigrante; alguns anos depo is, 
foi sede do Memorial do Imigrante – inaugurado em 1998 – e no presente momento, está prestes a ser 

o edifício sede do novo Museu da Imigração”. PAIVA, Odair. Museus e Memorias da Imigração: embates 
entre o passado e o presente. In: LEAL, E.; PAIVA, O. Patrimônio e História. Londrina: Unifil, 2014, p. 163  
60 O edifício abriga hoje o Museu Afro Brasil. 
61 CURI, Fernanda. Ibirapuera, metáfora urbana. O público/privado em São Paulo, 1954-2017. 2018. 
(Tese de Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Área de 

concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 2018.  
62 RODRIGUES, Jaqueline. Museu contará história da imigração em São Paulo. Folha da Tarde. 

25/06/1993.  
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Filho (PMDB), com a intenção de “levantar dados, recolher objetos e os 

documentos relacionados à imigração ocorrida no estado de São Paulo, cujo 

valor histórico, sociológico ou artístico recomende sua preservação em arquivo 

especializado, para exposição ao público”.63 As considerações feitas no decreto 

são relevantes para entendermos a concepção de imigração adotada pelo 

governo do estado de São Paulo naquele momento, e que são assimiladas na 

concepção do museu então criado, valendo aqui reproduzir uma parte da 

norma: 

Considerando que a população do Estado de São Paulo é 
constituída, em grande parte, pelos imigrantes que vieram formar a 
força de trabalho deste Estado, desde o início da produção do café 
até hoje; Considerando que a integração desses imigrantes, neste 
período que abrange quase 150 anos, se deu de forma extremamente 
harmoniosa em certo sentido e de modo mais traumático em 
outros; Considerando a necessidade de se conhecer esses 
imigrantes, de onde vieram, como chegaram a São Paulo, que cultura 

trouxeram e como se mesclaram à população local. 64 

Para levar a cabo a consolidação deste projeto museológico, Ricardo 

Ohtake, à época Secretário da Cultura do estado de São Paulo, nomeou 

Jussara Moraes Nunes Ferreira como diretora da instituição. Essa escolha 

ocasionou muita reverberação à época, pois a diretora era esposa do então 

Vice-Governador do estado de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira. A polêmica 

ganhou expressão porque Jussara Nunes Ferreira não tinha especialização em 

museologia e sua experiência na área restringia-se a um breve estágio no 

Museu de Arte da Bahia em 1968, durante sua formação em Sociologia pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA).65 De modo geral, a gestão de Fleury no 

governo do estado foi pontuada por denúncias de conduta duvidosa, sobretudo 

após a divulgação, em 1992, de vídeos nos quais o Governador, em reuniões 

com integrantes do PMDB, admitia a contratação de obras no interior paulista 

com fins eleitorais e o uso da máquina do estado.66 Em relação à sua escolha 

                                                           
63 SÃO PAULO (Estado) Decreto n. 36.987, de 25 de junho de 1993. Cria, na Secretaria de Estado da 

Cultura, o Museu da Imigração e dá providências correlatas.  Disponível em: < 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1993/decreto-36987-25.06.1993.html> Acesso 
em 03 jan. 2018. 
64 Idem, Ibidem. 
65 FERREIRA, Jussara. Memórias de uma baiana ex-imigrante, ex-exilada e migrante em São Paulo. Jornal 

Portal (Seção Ponto de vista), jun. 1994. 
66 DEZOUZART, E et al. Verbete temático: Luís Antônio Fleury Filho. Disponível em: <http://www.fgv.br/ 

cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/luis-antonio-fleury-filho.> Acesso em: 18 mar. 2018. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1993/decreto-36987-25.06.1993.html
http://www.fgv.br/%20cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/luis-antonio-fleury-filho
http://www.fgv.br/%20cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/luis-antonio-fleury-filho
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como diretora do Museu, Jussara Nunes Ferreira defendeu-se na imprensa da 

época: 

Não me incomodo com o papel de mulher de político, mas sou uma 
profissional. O Museu da Imigração está sendo feito por uma equipe 
multidisciplinar, com historiadores, antropólogos, arquitetos e 
pedagogos (...). É preciso conhecer a formação social do Brasil e isso 

eu conheço. 67 

Ricardo Ohtake também legitimou a escolha de Nunes Ferreira 

atribuindo sua nomeação à experiência obtida no período em que ela trabalhou 

na Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), um centro de 

produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e 

demográficas. Na mesma reportagem à Folha de S. Paulo, ele justificou: "Ela 

conheceu muita gente e isso ajuda muito num museu como esse".68 

A abertura de qualquer museu que se intencione direcionado à 

sociedade, resulta, como observa José Bittencourt, numa gama ampliada de 

possibilidades que convergem para uma abordagem total do patrimônio 

cultural, exigindo, dessa forma, o recurso a áreas do conhecimento, que no 

geral não são vistas como ligadas aos museus.69 Assim, a equipe que foi 

formada para levar a cabo a constituição do MI era de fato heterogênea. Entre 

os membros da pesquisa, existiam historiadores especializados em imigração, 

museólogos, pedagogos, arquitetos, indicando a interdisciplinaridade um de 

seus pontos fortes.  

A equipe de captação de acervo era assessorada por consultores 

externos: a historiada Zuleika Alvim, os museólogos Júlio Abe e Gisele Paixão 

e o museógrafo Alcino Izzo, os quatro responsáveis pela elaboração do roteiro 

e implementação da exposição de longa duração.70 Já o grupo de trabalho 

interno para comissão do acervo, coordenada pelo museólogo Alexandre Rios, 

era dividido por áreas: equipe de objetos tridimensionais, formada pelos 

historiadores José Sebastião Maria de Souza (muitas vezes referenciado como 

“Sebas” nos documentos institucionais), Gentil da Silva Garcia Júnior e Anita 

                                                           
67 CARVALHO, Mário César. Mulher do vice dirige Museu da Imigração. Folha de São Paulo, Caderno 
Ilustrada, 26 fev. 1994. 
68 Idem, ibidem. 
69 BITTENCOURT, J. Uma experiência em processo. In: BITTENCOURT, J. et al. História representada: o 

dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2003, p. 7-19. 
70 Relatório de atividades – Coordenação da captação de acervo. Museu da Imigração. Novembro-1993 

a novembro – 1994. 
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Natividade; na equipe de iconografia figuravam o administrador e bacharel em 

direito Plínio Carnier Júnior (quem trabalhou no museu até 2006), Guiomar 

Pessoa e pela filósofa Priscila Almeida Cunha Arantes; a representante de 

material bibliográfico era a bibliotecária Miriam Botassi; a responsável pela 

coleta de história oral era a historiadora Sônia Maria de Freitas; e para 

completar as pedagogas Deborah Valverde e Maria Helena Dias Alves e a 

socióloga Marise Hoffmann foram as responsáveis pela coordenação do 

processo de captação do acervo.71 Havia também uma equipe de historiografia, 

responsável pelo levantamento estatístico e cartográfico, aprimoramento do 

roteiro de exposição, resolução conceitual da instituição, participação na 

comissão de seleção acervo para analisar historicamente os materiais 

captados e pesquisa histórica voltada a elaboração das legendas e textos finais 

da exposição, orientada por Zuleika Alvim.72  

O Museu da Imigração foi criado sem um acervo prévio, um paralelo 

claro ao que ocorreria anos depois na Cité National de l’Histoire de 

l’Immigration, hoje Musée National de l’Histoire de l’Immigration, primeiro 

museu nacional francês a ser fundado sem nenhuma coleção pré-existente. O 

decreto de criação do museu paulista previa a transferência do pessoal do 

Centro Histórico do Imigrante, mas não previa a transferência do acervo inicial 

que havia sido constituído, composto pelo acervo arquivístico tombado pelo 

CONDEPHAAT e pelos objetos encontrados na antiga Hospedaria, como 

apontado acima. É importante frisar que, no que tange ao acervo textual, um 

importante trabalho foi ensejado pela parceria entre essas duas instituições: a 

informatização dos livros de registro da Hospedaria. O Museu da Imigração que 

almejava ser um museu tecnológico, não esperava lidar com a conservação da 

documentação da antiga Hospedaria do Brás, por isso não se cogitou transferir 

para o pavilhão do Ibirapuera qualquer tipo de documentação que estava sob a 

guarda do Centro Histórico do Imigrante.73 No entanto, viabilizou sua difusão 

por meio de microfilmagem dos documentos, feito em parceria pelos 

profissionais do Centro Histórico do Imigrante e do Museu da Imigração, com 

                                                           
71 MUSEU DA IMIGRAÇÃO. Relatórios de atividades, v. 2., 1994. 
72 Idem. Relatório de atividades – Coordenação da captação de acervo. Novembro-1993 a novembro – 

1994.  
73 PENHA, Gerson. Museu da Imigração gera polêmica. Historiadores temem perda de importância da 

Hospedaria dos Imigrantes, no Brás. O Estado de S. Paulo. 01 ago. 1993, p. 2. 
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auxílio de equipamento fornecido pela Companhia de Processamento de 

Dados do Estado de São Paulo (Prodesp)74. Os documentos microfilmados, 

com dados e detalhes da viagem dos imigrantes, por exemplo, seriam 

disponibilizados ao público que visitasse a sede no Ibirapuera por meio de 

terminais de computadores.75 

No segundo semestre de 1993 transcorreu o esboço do projeto, que 

deveria estar finalizado já em 1994. Almejava-se que o Museu da Imigração 

abrangesse em seus 13 mil metros quadrados, além do espaço expositivo, bar, 

restaurante, teatro, oficina cultural, loja, videoteca, sala de literatura oral, 

depoimentos em vídeos e em multimídia, além de terminais de computadores 

para a localização dos nomes dos 2,5 milhões de imigrantes que passaram 

pela Hospedaria. Parte do edifício do Brás seria destinado a reserva técnica e 

aos escritórios das equipes técnicas da nova instituição a ser sediada no 

Ibirapuera.76 

 Planos operacionais foram desenhados em diversos relatórios pelas 

equipes, que concentrava-se em diferentes frentes, as quais concerniam: 

elaboração do projeto arquitetônico, avaliando-se as condições do Pavilhão das 

Nações para abrigar o Museu da Imigração, as licitações necessárias e o início 

das obras; elaboração da estrutura administrativa e financeira do Museu, com o 

projeto orçamentário para o ano em vigência e o ano subsequente; elaboração 

as diversas áreas: pesquisa, exposições (permanente e temporárias77), áreas 

de informática, publicações (catálogos de exposição, guia físico do museu, 

projeto de folders), oficinas e atividades culturais, área de atividades didáticas 

(projeto de canto da leitura infantil, atividades didáticas que envolvessem o 

Parque do Ibirapuera e a Hospedaria de Imigrantes do Brás) e uma biblioteca.78 

As pretensões deste projeto foram esboçadas nos relatórios em forma de itens, 

não sendo possível, infelizmente, ter-se noção de como se objetivava 

concretizar tais projetos. Ricardo Othake mencionou em uma entrevista que “a 

intenção é montar um museu dinâmico, informatizado, em que a história seja 

                                                           
74 VELOSO, M. Imagem da velha hospedaria. Gazeta Mercantil, 25 jun. 1993, p. 28 
75 A TRIBUNA DE SANTOS. Museu da Imigração terá atendimento informatizado . A tribuna de Santos. 16 
abr.1994 
76 VELOSO, M. Museu da Imigração. O cadinho racial brasileiro. Gazeta Mercantil. 25 jun.1993, p. 28 
77 Termo adotado nos relatórios 
78 FERREIRA, J. Relatório de atividades. Maio de 1993 a dezembro de 1994. Museu da Imigração, 1995. 
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vivida pelos visitantes e não apenas registrada em “velharias”.79 Jussara 

Ferreira foi mais radical, declarando que “o futuro Museu da Imigração, que 

pelos seus planos, terá cara de parque de diversões”.80 

  Em meados de novembro de 1993, os pesquisadores iniciaram o 

levantamento e mapeamento de objetos e documentos que poderiam fazer 

parte do acervo. Para auxiliar neste trabalho foi elaborado previamente um 

manual de campo para direcionar a pesquisa e os instrumentos jurídicos que 

possibilitassem a coleta.81 O público que desejasse doar espontaneamente 

itens que considerassem importantes para o acervo, podia entrar em contato 

por meio do “disk museu”, serviço telefônico no qual funcionários do museu 

recolhiam os dados das pessoas interessadas e dos itens que se pretendia 

oferecer.82  

É inegável que, para os anos 1990, tratava-se de um projeto original, até 

mesmo audacioso para a realidade da Secretaria da Cultura do Estado de São 

Paulo. Foi balizado museograficamente por alguns modelos internacionais 

visitados pela diretora Jussara Nunes Ferreira: o Museu da Diáspora de Tel-

Aviv em Israel, o Museu Edo-Tokyo do Japão e Ellis Island em Nova York – 

sendo esse último o que mais influenciou o projeto brasileiro.83 Mas se o uso 

museológico do antigo centro de recepção de imigrantes de Ellis Island fosse 

realmente espelhado em São Paulo, a hospedaria do Brás seria a escolha 

óbvia para abrigar um museu com a temática imigratória. Sua localização 

geográfica em um bairro fabril, contudo, não pareceu adequada para a 

expectativa da equipe à frente do projeto em curso em 1993. A intenção era 

produzir um museu interativo, informatizado com tecnologia, algo inovador para 

meados dos anos 1990, e o ambiente mais central e elitizado do Parque do 

Ibirapuera foram fatores de sua escolha para que o museu fosse ali 

implantado.84 Em dezembro de 1994 o projeto da concepção do Museu da 

                                                           
79 BAPTISTELLA, Rosa. A saga da imigração em museu. Jornal da Tarde. 24 jun. 1993, p. 2 
80 REVISTA VEJA. Um gostinho que Aloysio não teve. 12 jun. 1993. p. 5 
81 VALVERDE, Deborah e ALVES, Maria Helena Dias. Relatório das atividades – Coordenação de 
captação de acervo. Novembro/1993 a novembro/1994, 1994 
82 CAMARGO, Denise. Museu recebe doação de peças por telefone. Folha de S. Paulo, 22 mar. 1994. 
83 FERREIRA, J. O processo de criação do Museu da Imigração. In: Museu da Imigração. São Paulo: 
Secretaria de Estado da Cultura, 1994.   
84 JORNAL PAULISTA. Museu da Imigração será totalmente informatizado. 21 abr. 1994. p. 1 
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Imigração e da exposição já estava pronto, restando então concluir a execução 

de medidas práticas para a implantação efetiva e inauguração do Museu.  

Entretanto, as eleições para governador de 1995 não foram favoráveis 

ao PMDB. Ocorreu uma alternância de poder e Mário Covas, filiado ao PSDB, 

assumiu o governo estadual. Essa mudança política ocorreu 

concomitantemente à repentina saída da diretora Jussara Nunes Ferreira do 

projeto de implementação do museu, que, passados mais de um ano e meio de 

sua criação por decreto, ainda não havia sido inaugurado efetivamente. Em 

relatório assinado pela diretora em janeiro de 1995, há a recapitulação de todas 

as iniciativas empreendidas desde 1993, e a conclusão de Ferreira Nunes: 

O Museu da Imigração existe, embora não tenha sido inaugurado. É 
uma instituição criada por decreto, com dotação no orçamento, com 
acervo de mais de dois milhões e meio de documentos e peças, 
muitas delas doadas pela comunidade. Este acervo está sob a 
responsabilidade do museu, sob sua guarda e ele não pode 
abandoná-lo. Temos, portanto, de prestar contas a elas pela 
conservação dos prédios e do acervo [...] O projeto pode vir a ser 
aperfeiçoado ou modificado. Mas dentro daquilo que foi possível fazer 

no prazo de um ano e meio, ele está pronto.85  

Em março de 1996, o então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf desejava 

cancelar a concessão feita ao estado do Pavilhão Manuel da Nóbrega, onde 

deveria ter sido implementado o Museu da Imigração. O local foi sede da 

prefeitura da cidade até 1992 e, depois de desocupado, havia sido cedido ao 

governo estadual pela ex-prefeita Luiza Erundina por meio do decreto 

municipal nº 32.657 publicado no Diário Oficial em 26 novembro de 1992, para 

destiná-lo “ao desenvolvimento de atividades artísticas, culturais ou 

ambientais”86 [Anexo 3]. Em reportagem publicada em O Estado de S.Paulo em 

16 de março de 1996, a prefeitura alegava abandono e não cumprimento do 

projeto, notificando o governador que se o Museu da Imigração não fosse 

instalado de imediato a prefeitura pediria o prédio de volta. Em entrevista 

                                                           
85  FERREIRA, J. Relatório de atividades. Maio de 1993 a dezembro de 1994. Museu da Imigração, 1995, 
p. 49 
86 SÃO PAULO (Município). Decreto nº 32.657, 25 de novembro de 1992. Dispõe sobre a permissão do 
uso, a título precário e gratuito do imóvel municipal denominado Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, 
localizado no Parque do Ibirapuera.  
Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/1992/3265/32657/decreto-n-
32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denomin 

ado-pavilhao-padre-manoel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-
de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do-municipio-de-sao-

paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providencias> Acesso em: 15 mar. 2019 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denomin%20ado-pavilhao-padre-manoel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denomin%20ado-pavilhao-padre-manoel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denomin%20ado-pavilhao-padre-manoel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denomin%20ado-pavilhao-padre-manoel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denomin%20ado-pavilhao-padre-manoel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providencias
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concedida ao mesmo jornal, o Secretário da Cultura à época Marcos Mendonça 

justificou: 

O governo desistiu da ideia de instalar o Museu da Imigração no 
local. Esse museu será instalado na Hospedaria dos Imigrantes, no 
Brás. O pavilhão Manuel da Nóbrega deve ser usado para outras 

atividades culturais, ainda não definidas.87 

O pavilhão do Ibirapuera realmente estava sem condição de receber o 

futuro museu, ou ao menos era isso que constava no relatório emitido pelo 

assessor técnico da prefeitura de São Paulo, Cristiano Ribeiro da Cruz. O 

edifício encontrava-se com umidade no forro, infiltração de água de chuva nas 

lajes, acúmulo de água nos pisos internos, rachaduras nas paredes, vidros e 

janelas quebrados, além da ameaça de queda do concreto da marquise. 

Situação, de acordo com o relatório, de abandono.88 A retomada não foi, por 

fim, efetivada, visto que o governo estadual ali instalou exposições da 

Pinacoteca do Estado em 1997, durante as obras de reformulação de sua sede 

na Luz.89  

Além dos contratempos com a sede, outro ponto que afetou o projeto 

inicial foi a extinção do Baneser.90 A Secretaria da Cultura supria até então a 

carência de pessoal com quadros de contratados via Baneser, uma “empresa 

do Banespa, originalmente encarregado de recrutar pessoal para atividades de 

limpeza, vigilância e copa do banco, mas que passou a contratar funcionários 

para a administração direta”.91 Com a extinção desse modelo de contratação, a 

entidade foi forçosamente obrigada a repensar formas de gestão, e o Museu da 

Imigração – projeto do governo anterior – inseria-se nas preocupações do novo 

secretário, pois “praticamente todo o pessoal foi contratado pelo BANESER 

para os serviços especializados da montagem do museu”.92 Segundo outra 

reportagem d’O Estado de S Paulo: 

                                                           
87 MELLO, Flávio. Prefeitura quer tomar prédio do Ibirapuera. O Estado de S. Paulo, 16 mar. 1993 p. C10 
88 Idem, Ibidem. 

89 CURI, Fernanda. op. cit., p. 268 
90 J.M. Cooperativa manterá Universidade Livre de Música. O Estado de S. Paulo, 10 fev. 1995. p. D3. 
91 CORAZZA, B. Organizações Sociais de Cultura: um modelo de gestão sob o ponto de vista da 
Museologia. Um estudo de caso do Memorial da Resistência de São Paulo. 2017. Dissertação 
(Mestrado em Museologia). Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Museologia. São Paulo, 2017. p. 25 
92 FERREIRA, J. Relatório de atividades. Maio de 1993 a dezembro de 1994. Museu da Imigração, 1995, 

p. 3. 
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Mendonça disse que esperava patrocínio para retomar o Museu, cuja sede 
estava praticamente pronta no Ibirapuera. Segundo Márcio Valdevídia, ex-
coordenador administrativo do Museu da Imigração [...] é preciso achar uma 

solução urgente para o museu. “A participação da iniciativa privada é uma 
coisa muito difícil no Brasil” avalia. Não queremos que o Museu da 
Imigração se transforme no Museu da Sony.93  
 

Com a vacância na direção após a saída de Jussara Nunes Ferreira, 

Midory Figuti, que estava à frente da diretoria do Centro Histórico do Imigrante, 

o qual seguia em funcionamento, foi convidada a assumir o posto de diretora 

do futuro Museu da Imigração. O projeto inicial coordenado por Nunes Ferreira, 

entretanto, foi solapado com a sua saída. Figuti daria, assim, continuidade ao 

trabalho que desenvolvia no Centro Histórico do Imigrante, o qual passaria a 

ser convertido em Museu da Imigração e mudaria sua vinculação da Secretaria 

da Promoção Social para a Secretaria da Cultura. Essa transição, contudo, não 

se sucedeu tranquilamente, pois se a inauguração oficial do Ibirapuera não 

ocorrera, as tentativas de restauro do Pavilhão da Nações e a formulação da 

concepção museográfica da exposição estavam, até 1995, em andamento. Isso 

significa que gastos elevados foram despendidos, e assim, muitas dívidas 

ficaram pendentes e recaíram sob a responsabilidade da recém diretora Midory 

Figuti, quem herdou um projeto falido financeiramente. Além das dívidas com 

fornecedores e prestadores de serviços, outras pendências restaram para a 

nova gestão, pois a nova diretora também precisava lidar com o acervo que 

vinha sendo mapeado e recolhido pelos pesquisadores vinculados ao antigo 

projeto.   

Vejamos abaixo o conteúdo da carta de Lydia S. Dniprovey, imigrante 

ucraniana que doou para o Museu da Imigração diversos itens pessoais e itens 

referentes à sua comunidade, enviada aos cuidados da diretora Midory Figuti, 

cuja importância justifica sua reprodução na íntegra:  

 

São Paulo, 17 de outubro de 1995 
Prezada, Sra. Midori 94  
De acordo com contatos verbais mantidos, registro abaixo um breve 
histórico sobre meu caso com o “Museu da Imigração” e minha firme 
solicitação do material entregue.  

                                                           
93 J.M. Cooperativa manterá Universidade Livre de Música. O Estado de S. Paulo, 10 fev. 1995. p. D3. 
94 Notou-se que em muitos documentos, notícias de jornais, e até mesmo relatórios institucionais a 

grafia do nome da diretora foi escrita erroneamente com a letra i. A ortografia correta é com y.   
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Por volta de 16 de março de 1994, o sr. José Sebastião Maria de 
Souza entrou em contato comigo, solicitando que fizesse doações 
para o Museu da Imigração, o qual teria sua abertura em agosto de 
1994.  
Como sou imigrante ucraniana e faço parte Diretoria Cultural da 
Sociedade Ucraniana Brasileira Unificação, tenho muito interesse que 
nossa cultura seja divulgada, e de acordo com a proposta inicial 
apresentada pelo sr. Sebastião e registrada em folheto anexo, cedi 
meu acervo particular, o qual estava sendo utilizado em exposição 
permanente em minha residência e na Sociedade, perfazendo um 
total de 94 itens.  
Alguns meses depois, entrei em contato com o Sr. Sebastião e a 
informação recebida foi de que as obras estavam paralisadas e a 
inauguração adiada sem data determinada, porém solicitou que 
aguardássemos mais um pouco.  
Outros meses se passaram e entrei novamente em contato, porém 
com a Sra. Midori, a qual também solicitou um pouco mais de tempo, 
pois o museu ainda seria inaugurado.  
Hoje, 1 ano e 7 meses após, Sra. Midori me colocou que existem 
exposições individuais e exposições na casa do Hospede, no Brás, e 
que o projeto inicial do museu era faraônico, sendo sua 
implementação impossível.  
Desta forma, sendo inviável a implementação do projeto como me foi 
apresentado, me coloco no direito de solicitar o material doado, pois, 
além de possuírem um alto valor estimado, poderão continuar sendo 
utilizados para a divulgação da cultura ucraniana. 
Atenciosamente,  
Lydia S. Dniprovey 

 

Sobre esse caso em específico, não foi possível localizar documentos 

que permitissem detectar desdobramentos dessa demanda, porém, supõem-se 

que foi amigável, uma vez que ainda há objetos no acervo do museu que são 

atribuídos à senhora Dniprovey vinculados à primeira doação, de 1994, citada 

na carta, e à uma outra, de 1998, resultado de uma nova campanha de 

captação de acervo que foi levada a cabo já pelo Memorial do Imigrante. 

O Museu da Imigração não foi inaugurado em um evento formal, sendo 

que continuou elaborando exposições a partir do acervo do antigo Centro 

Histórico do Imigrante e das peças doados ao projeto anterior. A fase de 1995 

a 1998 contou com pouco auxílio financeiro do governo, sendo que os 

recursos, escassos, eram destinados a quitar dívidas do antigo projeto, 

restando pouco para que se investisse na profissionalização da equipe. 

 

1.1.3 O Memorial do Imigrante: do Brás para o mundo, a participação na 

rede internacional de museus de imigração. 

A história institucional do atual Museu da Imigração teve uma 

reorientação a partir de 1998, quando transcorreu a mudança de escopo 

estabelecido pelo decreto estadual nº 43.014, de 6 de abril de 1998 [Anexo 4] 
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assinado pelo governador Mário Covas.95 Agregado ao Centro de Pesquisa e 

Documentação, ao Núcleo Histórico dos Transportes e ao Núcleo de Estudos e 

Tradições, o Museu da Imigração passa a ser conhecido como Memorial do 

Imigrante. Midory Figuti prosseguiu enquanto diretora do Memorial. O relatório 

anual, produzido pela instituição em 2000 e assinado pela diretora Midory 

Figuti, concluía que aquele ano foi: 

[...] marcado pela solidificação, expansão e reconhecimento das 
atividades desenvolvidas no Memorial do Imigrante, não só 
qualitativamente quanto quantitativamente 

Se esse ano foi marcado pela solidificação do museu, induz-se que nos 

primeiros dois anos de Memorial a instituição concentrou-se no seu 

alicerçamento, contudo não há como fazer uma análise em perspectiva 

pretérita a 2000, pois, recorrendo-se presentemente ao acervo institucional do 

Museu da Imigração, para a averiguação dos relatórios de 1998 e 1999, 

deparou-se com a falta de tais documentos. Retraçar, assim, o primeiro período 

do Memorial do Imigrante (1998 a 2005), que na leitura pretendida compreende 

à segunda fase do Museu da Imigração com Figuti à frente da direção, é um 

desafio por conta da lacuna documental. Lacuna ocasionada, muito 

provavelmente, pelas enchentes que a instituição enfrentou ao decorrer dos 

anos nas épocas de chuva, que provocaram categoricamente perdas físicas, 

até mesmo de acervo museológico.96   

A partir de dezembro de 2005, o Memorial do Imigrante passa a ser 

gerido por meio da Associação Amigos do Memorial do Imigrante (alterada a 

razão social para Instituto de Museus, Memórias e Identidades em 2010), por 

meio de contrato com organizações sociais, instrumento de gestão que 

começava a então ser estabelecido nos museus estaduais.97 Esse modelo de 

gestão pública é conhecido como publicização, contratualização ou 

simplesmente gestão pública não estatal, a qual é aplicada nas áreas da 

saúde, ciências e tecnologia e, para o caso de uma instituição museal, a área 

da cultura. Essa organizações recebem uma qualificação, tendo cumprido 

                                                           
95  SÃO PAULO (Estado). DECRETO n. 43.014, de 6 de abril de 1998. Cria o Memorial do Imigrante. 
Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1998/decreto-43014-06.04.19 
98.html> Acesso em: 04 jan. 2018 
96 MEMORIAL DO IMIGRANTE. Plano de trabalho de 2009. Metas, ações realizadas, ações previstas, 
2009. 
97 Contrato n. 009/05 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1998/decreto-43014-06.04.19%2098.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1998/decreto-43014-06.04.19%2098.html
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certos pré-requisitos, que lhes permite firmar parcerias com o Estado a fim de 

receber recursos públicos para administrar bens e equipamentos estatais.98 

 Corazza afirma que esse modelo de gestão causou desconfiança aos 

profissionais da área, que não tinham segurança na proposta de repasse de 

verba e acompanhamento pelo Estado, e ainda supunham uma forma 

disfarçada de contratação de mão de obra e de redução do papel do Estado na 

execução da política cultural. Ainda assim, de acordo com a museóloga, o 

modelo de gestão por organizações sociais mostrou-se parcialmente profícuo 

na medida em que trouxe ganhos, agilidade e maior transparência para a 

administração pública, para os museus e para o público.99 No entanto, tal 

modelo raríssimamente logrou consolidar as instituições por ele geridas como 

centros de pesquisa e curadoria de coleções institucionais, funcionando 

sobretudo como espaços abertos ao público, com exposições inaugurais que 

se prolongam por anos. 

No caso do Memorial do Imigrante, constou-se uma mudança positiva: a 

ampliação do quadro de funcionários especializados, por exemplo, a 

contratação da museóloga Elizabeth Amaral Amando de Barros, que 

coordenou a equipe museológica, da historiadora Débora Cristina Santos da 

Silva especializada na área de arquivos e Ondina Antônio Rodrigues da Silva, 

como bibliotecária.100 Além disso, foi contratada como diretora executiva Ana 

Maria Leitão, filósofa e pós-graduada em museologia pela Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo (FESP), o que fez com que, pela primeira 

vez desde sua criação em 1993, a instituição fosse dirigida por uma 

museóloga. Contudo, o trabalho e a experiência da diretora anterior foram 

reconhecidos, pois Midory Figuti foi convidada para seguir prestando 

consultoria à instituição e, assim, a então diretora, Leitão, e ex-diretora, Figuti, 

trabalharam juntas ao longo dessa fase.  

Nos relatórios produzidos em 2006 já eram apontadas as dificuldades 

enfrentadas pelas últimas gestões. No relativo ao segundo trimestre é 

manifesto que “a reserva técnica era um depósito desorganizado e sujo e o 

                                                           
98 PONTE, Elizabeth., 2012. Apud. CORAZZA, Bianca. Ibidem. p. 24. 
99 CORAZZA, Bianca. Op. cit.  
100 MEMORIAL DO IMIGRANTE. Atas da Comissão de acervo, 2006 a 2009. 
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acervo não tinha tratamento museológico”.101 Além de apontar os problemas, 

medidas foram criadas para solucioná-los: foi instituído, no mesmo ano, uma 

comissão de avaliação de acervo, cuja finalidade era julgar, avaliar e 

providenciar documentação museológica de qualquer entrada e saída de 

objetos, fotografias e documentos de valores artístico ou histórico que fossem 

incorporados ou descartados do acervo. Também foi criada uma comissão de 

descarte, a qual tinha atribuição de avaliar e descartar, de acordo com a 

legislação vigente, itens que não fossem considerados pertinentes, como 

papéis, mobiliário e documentos duplicados como cópias de prestações de 

conta, cópias de certidão de desembarque, cópia de relação de certidões de 

desembarque, folhas de informações, etc.  

Tal reformulação afinava-se com a criação, naquele momento, de 

organismos internacionais envolvidos com as questões imigratórias, como a 

Organização Internacional para as Imigrações (OIM) e a Rede Internacional de 

Centros de Estudo de Migração. Voltados a iniciativas de diálogo, encontros 

institucionais sobre os museus de imigração e sua missão, em escala 

internacional, foram organizados pela UNESCO e pela OIM, e contaram com a 

participação do Memorial do Imigrante.102 

O encontro inaugural desse circuito foi realizado em Roma em outubro 

de 2006, onde as principais indagações despontadas foram: “como escutar as 

histórias individuais para romper com os estereótipos, favorecendo a inclusão, 

integração e direito à diferença?” 103 Outro importante exemplo de integração 

do Memorial aos debates internacionais foi sua presença, em 2007, na 

elaboração da edição da Revista Museum International da UNESCO dedicada 

exclusivamente à temática “patrimônio de imigrantes”. Os objetivos dessa 

publicação eram apresentar o projeto da recém-inaugurada Cité National de 

l’Histoire de l’Immigration e situá-la no contexto internacional de outros museus 

de imigração, por meio da seleção de artigos de pesquisadores e profissionais 

dedicados à temática. A diretora Leitão escreveu o artigo “O Memorial do 

Imigrante em São Paulo: âmbitos de investigação e desafios para o século 

                                                           
101 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MEMORIAL DO IMIGRANTE, Relatório trimestral, abril a junho/2006, p. 
2. 
102 VIEIRA, Ana Maria Leitão. Os memoriais são um novo gênero de museu? Disponível em: 
<http://anamu seologa.blogspot.com/2013/03/artigos.html> Acesso em: 21 abr. 2018.  
103 UNESCO, OIM. Final Report. Expert meeting on migration museums. 23-25 out. 2006, Roma, Itália.  
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XXI”, no qual historiciza a trajetória do Memorial desde a sua criação em 1993 

e apresenta sucintamente a história da Hospedaria de Imigrantes. Os objetivos 

que a presente gestão também previa foram apresentados: parcerias com 

meios universitários afim de impulsionar projetos comuns, e seminários de 

estudo; ampliação do escopo de investigação para além do século XIX, 

estudando-se as imigrações contemporâneas; e integrar o memorial na rede de 

instituições internacionais de estudo das imigrações, estabelecendo-se, assim 

contatos e intercâmbios com os museus de imigração de outros países.104 

O Memorial logrou seus objetivos, principalmente o último citado: 

estreitou vínculos interinstitucionais por meio de convênios e intercâmbios de 

estudos e metodologias com outros museus congêneres. Entre as viagens e 

visitas técnicas que a diretora Leitão foi convidada a participar, destacamos a 

ida aos Estados Unidos, para visitar Ellis Island e para participar  do 

International Visitor Leadership Programme (IVLP), a convite do Departamento 

de Estado dos Estados Unidos, afim de colaborar em reuniões e assinar 

acordos de cooperação com instituições e museus que lidam com o estudo das 

migrações em Washington, Chicago e Nova York;105; à China em convite 

formulado pelo consulado para levantar documentação que auxiliasse a 

elaboração da exposição sobre os 100 anos de imigração chinesa no Brasil, 

que deveria ocorrer no Memorial; e a Paris, para visitar a Cité nationale de 

l’histoire de l’immigration a fim de conhecer a instituição. Entre tais atividades e 

parcerias em âmbito internacional, uma nos interessa em especial: a 

elaboração da exposição A imigração na França: pontos de referências, que 

celebrou o ano da França no Brasil em 2009, realizada no Memorial da 

Imigração em parceria como a referida Cité nationale de l’histoire de 

l’immigration, na qual  Ana Maria Leitão e  Patrícia Sitruk, diretora da CNHI, 

puderam trocar experiências e metodologias.106 

No final de 2010, o Memorial do Imigrante foi fechado para primeiro 

restauro completo do edifício da Hospedaria, praticamente centenário naquela 

altura, e passou por nova requalificação conceitual. Sua administração também 

                                                           
104 VIEIRA, A. El memorial del Inmigrante em São Paulo: ambitos de investigación y desafios para el siglo 
XXI. Revista Museum Internacional. Unesco. vol. LIX, n. 1-2, mai. 2007, p. 125. 
105 Idem, ibidem, p. 126 
106 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MEMORIAL DO IMIGRANTE, Relatório trimestral, 3º trimestre de 2009. 

Contrato de gestão nº 36/2008, p. 8. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Sitruk
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foi alterada, sendo assumida pela organização social Instituto da Arte do 

Futebol Brasileiro, com a direção ocupada pela cientista social Clara de 

Assunção Azevedo. Essa alteração administrativa ocorreu porque a Secretaria 

da Cultura não renovou o contrato de gestão com a Organização Social do 

Instituto de Museus, Memórias e Identidades, que foi cumprido até o seu 

término em 21 de dezembro de 2010, conforme previsto.107 Tal mudança 

mobilizou as comunidades de imigrantes, que participavam ativamente das 

atividades do Memorial e que não aceitaram passivamente essa alteração. 

Como meio de expressarem seu descontentamento, uma carta, em espécie de 

manifesto, foi escrita em 2011, a qual reproduzimos suas duras palavras:  

“Memorial do Imigrante é e Sempre 

Será das Comunidades de Imigrantes” 

 Nós, representantes das comunidades das 

mais diversas etnias de imigrantes estamos 
preocupados com as recentes mudanças 
promovidas no Memorial do Imigrante e 

com o destino do seu precioso acervo. 
Informações dão conta de que parte do 
acervo foi atingido por alagamento no dia 
23 de janeiro, quando o nível das águas 
das chuvas chegou a 1,50m. A antiga 
entidade gestora - Instituto de Museus, 
Memórias e Identidades (IMMI) - tinha 
esquema de segurança para essas 
emergências. Nos últimos cinco anos, sob 
gerenciamento do IMMI, o local se tornou 
uma legítima instituição pública 
representativa da memória dos povos que 
aqui aportaram e construíram esse grande 
Estado de São Paulo. Entendemos que o 
Memorial é um museu vivo, em 
construção permanente e com a 
participação efetiva dos imigrantes e dos 

                                                           
107 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 18 mar. 2011, p. 6 “O Instituto de Museus, Memórias e 
Identidades – IMMI (“Instituto” ou “IMMI”), constituído em 6 de abril de 1998, é uma entidade civil, sem 
fins lucrativos, religiosos, políticos e raciais, que tem finalidade de natureza cultural, consubstanciada na 
colaboração técnica, material e financeira, visando à preservação e difusão do acervo de atividades do 
Memorial do Imigrante. O Instituto é um órgão vinculado à Unidade de Preservação do Patrimônio 
Museológico, da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Em 21 de fevereiro de 2005, o secretário-
chefe da Casa Civil do Estado, por meio do Parecer nº 0208/05, qualificou a Associação de Amigos do 

Memorial do Imigrante como “Organização Social da Área da Cultura”, publicado no Diário Oficial em 22 
de fevereiro de 2005. Em 2010, foi alterada a razão social para Instituto de Museus, Memórias e 
Identidades – IMMI. Conforme nota explicativa nº 9, o Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria 
de Estado da Cultura do Estado de São Paulo e o Instituto, de nº 006/05, teve seu término em 21 de 
dezembro de 2010, sem que houvesse a sua prorrogação. A nova Administração que assumirá a gestão 

do Memorial do Imigrante é relacionada ao IFB (Instituto da Arte do Futebol Brasileiro). A Administração 
do Instituto tem tomado as providências cabíveis junto à Secretaria para a transferência de gestão, bem 

como para o encerramento de suas atividades” 
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seus descendentes. Com base no contrato 
de gestão firmado com a Secretaria de 
Estado de Cultura, nos últimos cinco anos, 

participamos e testemunhamos um 
trabalho incansável na implantação de 
procedimentos administrativos e técnicos, 
anteriormente inexistentes. Foi criada a 
área de museologia, implantada a tabela 
de temporalidade, finalizados os processos 
de doação, firmadas as parcerias com 
institutos nacionais e internacionais que 
estudam o movimento imigratório. 
Também foram celebradas parcerias com 
universidades, realizadas apresentação de 
exposições internacionais e criada área de 
pesquisa. Foram, ainda, adquiridos títulos 
para a biblioteca, tornando-a uma 
referência no tema. A produção editorial 
não foi esquecida e inúmeros livros foram 
lançados. Adicionalmente, o Memorial 
liderou a criação da Rede Brasileira de 
Centro de Estudo de Migração e da 
Migration Museums International 
Network. Mas o mais importante: foram 
intensificadas as relações com os órgãos 

consulares e com as comunidades de 
imigrantes no Brasil. O reconhecimento 
pelo trabalho não tardou, como a 
Classificação de Memória do Mundo, 
conferida pela UNESCO, em 2009, ao 
Memorial do Imigrante, pelo tratamento 
técnico de conservação realizado com os 

livros de Hospedaria de Imigrantes, acervo 
documental também tombado pelo 
Condephaat em 1982. O título da UNESCO 
corresponde a tombamento pelo trabalho 
em prol da humanidade. Também em 
2010, a tão querida Festa do Imigrante, 
orgulho das 70 etnias participantes, 

registrou público recorde de 21 mil 
pessoas. O evento entrou para o 
calendário da cidade e, nos últimos dois 
anos, recebeu apoio da Rede Globo São 
Paulo. Ainda em 2009, outro grande sonho 
da instituição foi alcançado: a obra de 
restauro do prédio. Diante de tantas 

realizações e apesar do acervo da própria 
Secretaria de Estado da Cultura com a 
renovação do contrato, a parceria com o 
Instituto de Museus, Memórias e 
Identidades foi desfeita. Em ofício de 18 de 
novembro, o secretário de Cultura, Andréa 
Matarazzo, determinou o encerramento 
do contrato de prestação de serviços que 

venceria em dezembro.108 Em rápida 

                                                           
108 Essa informação diverge das publicações do Diário Oficial do Estado. O ofício citado na carta não foi 
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licitação, o Instituto da Arte do Futebol 
Brasileiro (IFB), administrador do Museu 
do Futebol do Estádio do Pacaembu, 

passou a gerenciar o Memorial por seis 
meses,109 período no qual o histórico do 
prédio construído em 1866 estará fechado 
para reforma.” Informações, porém, dão 
conta de que parte do acervo foi atingido 
por alagamento no domingo, dia 6 de 
fevereiro, quando o nível das águas das 
chuvas chegou a 1,50m. A antiga entidade 
gestora tinha esquema para essas 
emergências. “Para realizar as obras, parte 
do acervo composto por 3 milhões de 
Carteiras Modelo 19 cedidas pela Polícia 
Federal, documentação dos imigrantes 
pioneiros na cidade, arquivos de raro valor 
histórico e importantes peças, já foram 
transferidos para o Arquivo do Estado. O 
Memorial abriga documentos de 2,5 de 
imigrantes dos últimos 120 anos. A 
necessidade de remoção desse extenso 
material e o prazo das obras são motivos 
de preocupação. Para o manejo do acervo 
tombado há necessidade de autorização e 

acompanhamento dos órgãos de 
preservação como o Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico e 
Turístico do Estado (CONDEPHAAT) e o 
Conselho Municipal do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental do 
Município de São Paulo (CONPRESP). O 

mais grave é que as drásticas mudanças 
têm ares de retaliação. Elas tiveram 
origem em setembro de 2010, quando o 
Secretário Andréa Matarazzo, mantido no 
cargo pelo atual governador Alckmin, 
exigiu a nomeação de quatro conselheiros, 
enquanto que, pela legislação vigente só 

havia uma vaga. Na sequência, a Secretaria 
resolveu promover as mudanças sob a 
alegação de ‘que está em curso um novo 
projeto museológico, moderno e interativo 
com o novo parceiro’. Essa afirmação, 
porém, ofusca todo o trabalho realizado 
nos últimos anos e demonstra mais uma 

vez a priorização da política negativa de 
determinados servidores públicos em 

                                                                                                                                                                           
encontrado na publicação oficial, ele pode ter sido emitido ao museu de forma oficiosa. 
109 O Instituto da Arte do Futebol Brasileiro (IFB) não assumiu a gestão do Memorial do Imigrante por 
processo de licitação, com base no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666/93, foi dispensada a 
licitação por parte do secretário da cultura Andrea Matarazzo. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 23 ago. 2014, p. 27. “Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente e 

Relatora, e dos Conselheiros Renato Martins Costa e Dimas Eduardo Ramalho, a E. Câmara decidiu julgar 
regulares a dispensa de licitação e o contrato de gestão, com recomendações à Secretaria de Estado da 

Cultura e ao Instituto da Arte do Futebol Brasileiro” 
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conflito com o profissionalismo técnico, 
consistência cultural e necessidades das 
Comunidades de Imigrantes. Exemplifica 

mais uma vez a manipulação de 
equipamentos públicos em prol da 
visibilidade e mídia pessoal. E esconde 
uma outra intenção: tentar barrar a 
participação das comunidades na gestão. 
As Comunidades de Imigrantes solicitam 
que prevaleça o bom senso administrativo 
de colocar as pessoas certas nos cargos 
certos. Diante deste quadro, reafirmamos 
que o Memorial do Imigrante de São Paulo 
é, e sempre será das comunidades que 
ajudaram a construir e manter a memória 
desse valioso acervo. 

Associação das Comunidades de 

Imigrantes do Estado de São Paulo.110 

 Em nota ao jornal Folha da Vila Prudente (Folha VP), publicado na edição 

online de 11 de fevereiro de 2011, a Secretaria da Cultura assinalou que 

“definiu otimizar o escopo das ações no ano de 2011 e concentrar os esforços 

no desenvolvimento de um novo projeto museológico e museográfico, tendo 

em vista a necessidade de ampliar a qualificação desse museu”.111 Sobre a 

mudança de gestão, foi enfatizado que “ninguém por parte do Governo do 

Estado, em nenhum momento, deu qualquer orientação que não fosse a de 

que: toda e qualquer organização social interessada em gerenciar o Memorial 

deveria participar do chamamento público publicado no Diário Oficial do 

Estado”.112 Para Secretaria, “a decisão de não participar da concorrência é de 

responsabilidade exclusiva da antiga gestora”.113 

  Contudo, a equipe foi mesmo abalada com essa alteração, e uma 

evidência de que seus membros foram surpreendidos pela suspensão do 

contrato é que todo o cronograma de trabalho para os próximos anos já havia 

                                                           
110 Manifesto publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (15/03/2011), o qual foi lido pelo 
vereador Chico Macena (PT) na 216ª sessão ordinária da Câmara Municipal no dia 17/02/2011. 
111 RODRIGUES, Gerson. “Memorial do Imigrante tem mudança de gestão e fecha para restauro” Folha 
Vila Prudente, 11 fev. 2011. Disponível em: http://www.Folhavp.com.br/index.php?option=comcontent 
&view=article&id=464:memorial-do-imigrante-tem-mudanca-de-gestao-e-fecha-para-restauro&catid = 
4 6:acontece-na-regiao&Itemid=125> Acesso em: 18 mai. 2018 
112 A chamada pública foi publicada no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 08 dez.2010, no qual 
lê-se: Realizar a presente Convocação Pública das entidades privadas sem fins lucrativos, que já 
possuam qualificação como Organização Social de Cultura, nos termos da Lei Complementar nº 846, de 
4 de junho de 1998, para que, na hipótese de comprovado interesse em celebrar Contrato de Gestão 
com a Secretaria de Estado da Cultura para gerenciar o MEMORIAL DO IMIGRANTE , manifestarem, por 

escrito, seu intento junto à Secretaria de Estado da Cultura, no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da 
data de publicação desta Resolução. 
113 RODRIGUES, Gerson. Op. cit.  

http://www.folhavp.com.br/index.php?option=comcontent%20&view=article&id=464:memorial-do-imigrante-tem-mudanca-de-gestao-e-fecha-para-restauro&catid%20=%204%206:acontece-na-regiao&Itemid=125
http://www.folhavp.com.br/index.php?option=comcontent%20&view=article&id=464:memorial-do-imigrante-tem-mudanca-de-gestao-e-fecha-para-restauro&catid%20=%204%206:acontece-na-regiao&Itemid=125
http://www.folhavp.com.br/index.php?option=comcontent%20&view=article&id=464:memorial-do-imigrante-tem-mudanca-de-gestao-e-fecha-para-restauro&catid%20=%204%206:acontece-na-regiao&Itemid=125


51 
 

sido estabelecido, pelo qual se procurava dar continuidade ao trabalho 

realizado até então. As palavras da Associação das Comunidades de 

Imigrantes denunciavam a interferência política como a raiz dessa mudança de 

rumo, fator que ressoava mais uma vez dentro dos museus públicos, ainda que 

gestados pelo modelo de organização social.  

Com a troca de gestão e o afastamento de Leitão, todos os funcionários do 

Memorial foram demitidos. Com essa abrupta alteração, o andamento das 

atividades curatoriais foi impactado, gerando impactos na gerência do acervo. 

Como obrigatoriedade contratual,114 a equipe teve que prosseguir no Memorial 

durante o primeiro trimestre de 2011, emprenhando-se em transmitir a lógica e 

os pressupostos que norteavam os trabalhos empreendidos e o modo 

organizacional da documentação institucional e museológica à nova equipe.115 

 Em menos de um ano, sucederam-se novas mudanças na administração: a 

gestão do Instituto da Arte do Futebol Brasileiro encerrou-se, como previsto em 

contrato, em 31 de julho de 2011.116 A Associação dos Amigos do Museu do 

Café (organização que superintendia o Museu do Café na cidade de Santos), 

celebrou novo contrato para dirigir o museu117 (nomeada hoje Instituto de 

Preservação e Difusão do Café e da Imigração, é atual OS do MI). A 

historiadora e museóloga Marília Bonas, especialista em museologia pelo 

Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e mestre em museologia social pela 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Portugal, foi 

nomeada a nova diretora da instituição, que após a requalificação contratual 

voltou a chamar Museu da Imigração. 

Foi orientada já sob essa organização o processo de restauro, que já estava 

previsto desde antes da saída da equipe de Leitão, e que foi realizado pelo 

escritório Pires & Giovanetti Guardia Engª Arq. Ltda.118 Quanto à ação curatorial, 

a Expomus, empresa especializada em projetos de natureza museológica, 

venceu uma licitação que a incumbiu da concepção do plano museológico, da 
                                                           
114 Contrato de gestão n. 36/2008. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 05 mar. 2009, p. 48. 
115 BARROS, Elizabeth Amaral Amando. Declaração final da situação do acervo/Relatório, Memorial do 
Imigrante, 2010.  
116 Contrato n. 46/2010. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 08 dez. 2010, p. 37.  
117 Contrato de gestão n. 4/2011. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 24 ago. 2011, p. 51.  
118DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 11 mai. 2010, p. 87. Cf. o site do escritório.  
<http://www. pires.com/restauro-do-museu-da-imigracao-do-estado-de-sao-paulo/> Acesso em: 02 jun. 

2019 
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elaboração dos projetos executivos de museografia, expografia e comunicação 

visual, assim como o acompanhamento museológico e a coordenação da 

execução da requalificação da instituição. 

Durante o processo de restauro, o Memorial do Imigrante ficou fechado para 

o público, sendo reaberto quatro anos mais tarde, em maio de 2014, com uma 

exposição de longa-duração ainda existente, Migrar: experiências, memórias e 

identidades, a qual foi desenvolvida por um comitê curatorial formado por 

Carolina Vilas Boas, Caroline Nobrega, Felipe Tassara; Fernando Uehara, Luiz 

de Franco Neto; Marco Antônio Alves; Mariana Esteves Martins, Marília Bonas, 

apoiados pela consultoria científica de Eduardo Góes Neves, José Guilherme 

Magnani e Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha.119   

 

1.1.4 Mais uma vez o Museu da Imigração: enfim, nasce a política de 

acervo  

 

A transição entre o Memorial do Imigrante e o Museu da imigração foi 

também marcada pela elaboração e implementação de um importante 

documento museológico imprescindível para o bom funcionamento de uma 

instituição museal, inclusive previsto pela lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 

2009, que instituiu o Estatuto de Museus: o plano museológico. 120 Como já 

mencionado, a empresa Expomus foi responsável por sua elaboração com o 

auxílio consultivo de Eduardo Góes Neves e José Guilherme Magnani, e da equipe 

de pesquisa composta por Odair da Cruz Paiva, Glória Kok Martins e Kelly Ludkiewicz 

Alves. Esse documento estabelece a missão que a instituição, entendida como um 

museu de história e de sociedade, passaria a adotar: 

Promover o conhecimento e a reflexão sobre as migrações humanas, 
numa perspectiva que privilegie a preservação, comunicação e 
expressão do patrimônio cultural das várias nacionalidades e etnias 

que contribuem para a diversidade da formação social brasileira.121 

 
Entre os objetivos que o plano museológico estipulou para o Museu da 

Imigração, destacamos o ensejo de apresentar, de forma contextualizada, o 

                                                           
119 PAIVA, O.  “Migrar: experiências, memórias e identidades”. Análise da exposição de longa duração do 
Museu da Imigração do Estado de São Paulo. XXVIII Simpósio Nacional de História. Florianópolis, 2015.  
120 BRASIL. Lei federal nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009: Institui o Estatuto de Museus e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904 

.htm> Acesso em: 20. Abr. 2019. 
121 EXPOMUS, Plano Museológico do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, sem data., p. 7. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904%20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904%20.htm
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acervo museológico representativo para cada temática do projeto curatorial, 

para que assim o público tivesse a possibilidade de formar uma opinião crítica 

sobre a imigração. Para cumprir esse objeto, seria necessário que a equipe 

primeiramente compreendesse e tratasse o acervo.122 Nesta tentativa, a 

primeira decisão estabelecida foi por não ampliar o seu acervo, ou seja, não 

receber nenhum tipo de doação. Outra frente concentrou-se na elaboração e 

redação de um novo documento museológico de suma importância – a política 

de acervo – o qual foi finalizado apenas em 2018, constatando-se que seu 

desenvolvimento foi um intenso processo que envolveu diferentes agentes, do 

qual nos ocuparemos pormenorizadamente adiante.123  

 Importantes acontecimentos, determinados sob a ordem política, foram 

determinantes na transição da terceira fase para a quarta, e última, fase 

institucional abordada nesta pesquisa, o que afetou, direta e indiretamente, o 

acervo. A opção por não adquirir nenhum item para a coleção deve-se também 

ao fato de que a partir de 2010 todos os esforços e atenções foram 

concentrados no processo de restauro e na logística empregada para sua 

efetivação exitosa. Outra decisão assumida neste ano foi a transferência em 

caráter provisório da documentação produzida no período da Hospedaria para 

o Arquivo Público do Estado de São Paulo, alegando-se que não caberia à 

instituição museológica a responsabilidade de guardar a documentação 

burocrática produzida pelo Estado, função essa que é precípua do Arquivo.124 

A resolução do processo de tombamento pelo CONDEPHAAT, nos anos 1980, 

não restringia nenhuma cláusula proibitiva sobre uma possível transferência, 

justamente porque a relação entre o edifício e a documentação produzida na 

época da Hospedaria pareciam intrínsecas, contudo, o arquivo não faz parte da 

legibilidade do edifício e, por isso, não pode ser reconhecido como patrimônio 

integrado. Alguns profissionais da área foram veementemente contrários a 

essa decisão, como a ex-diretora Leitão, temendo que o museu perdesse o 

                                                           
122 Idem, ibidem.  
123 MUSEU DA IMIGRAÇÃO. Política de acervo do Museu da Imigração. São Paulo: Museu da Imigração, 
dezembro 2017. 
124 (...) Transferência temporária do acervo arquivístico do memorial do Imigrante para as dependências 

do Arquivo Público do Estado de São Paulo, ressaltando que devem ser mantidas a organização e 
classificação do acervo realizadas pelo Memorial do Imigrante, não prejudicando, dessa forma, seu 

retorno às dependências do Memorial. DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 08 nov. 2011, p. 48. 
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título de Memória do Mundo, outorgado pela UNESCO durante sua gestão.125 

Após a acomodação da documentação no Arquivo Público do Estado de São 

Paulo e a digitalização e microfilmagem de todo o conjunto documental126 o MI 

ficou com a autorização de uso desta documentação por meio de acesso 

digital,127 inclusive a documentação está disponível ao público por meio do site 

do museu.128 A transferência que foi prevista em caráter provisório acabou se 

estendendo, e o acervo arquivístico da Hospedaria segue no Arquivo Público 

até hoje.  

 Após a reabertura da instituição, já renomeada Museu da Imigração, 

constatou-se que os trabalhos no tocante ao acervo deveriam concentra-se 

mais no sentido de seu entendimento do que em sua ampliação. Por isso, 

elaborar a política de acervo tornou-se um dos objetivos centrais, o que 

auxiliaria na compreensão do acervo colecionado e do patrimônio que a nova 

equipe de pesquisa deveria articular, assim como estratégias a serem adotadas 

para sua gestão e apropriação. Previu-se que a equipe de trabalho para 

elaborar o documento fosse bem alargada, com participação de funcionários de 

todos os setores do museu. No documento constam como autores: Angélica 

Beghini, Henrique Trindade e Tatiana Waldman da área de pesquisa; Luciane 

Santesso e Letícia Brito de Sá responsáveis pela documentação; Ana Beatriz 

Giacomini, a encargo da conservação; das bibliotecárias Denise Souza e Tais 

Matias; Juliana Silveira e Vivian Bortolotti do setor de comunicação; e Isabela 

Maia e Juliana Batista, do educativo. Esta equipe foi liderada por Mariana 

Esteves Martins, coordenadora técnica do museu e figura responsável pela 

redação final da política de acervo. 

Foi criado também o Centro de Pesquisa e Referência do Museu da 

Imigração em 30 de abril de 2016,129 cuja atribuição era “a salvaguarda, a 

pesquisa e a difusão de referências patrimoniais sobre a história das migrações 

                                                           
125 Tal título foi conquistado em 2009. BUSTAMANTE, Maria Elisa (ed.) Programa Memória do mundo da 
UNESCO – Ilustrado. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, dez. 2012. O Registo da Memória do Mundo é um 

projeto da UNESCO iniciado em 1992 com o objetivo de identificar e preservar documentos e arquivos 
de grande valor histórico. 
126 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 31 mai. 2018, P. 46 
127 Idem. 18/12/2018, p. 66 
128 O acervo arquivístico está disponível no site: <http://www.inci.org.br/acervodigital/> Acesso em: 18 

jun. 2019. 
129 MUSEU DA IMIGRAÇÃO. Disponível em: <http://museudaimigracao.org.br/museu-da-imigracao-

inaugura-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/ Acesso em: 02 jun. 2019. 

http://www.inci.org.br/acervodigital/
http://museudaimigracao.org.br/museu-da-imigracao-inaugura-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/
http://museudaimigracao.org.br/museu-da-imigracao-inaugura-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/
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em São Paulo” 130, propondo-se enquanto uma instância articuladora entre as 

áreas técnicas e coleções do MI.A instituição também inseriu em seu quadro de 

análises e operações objetos que há muito estavam esquecidos na reserva 

técnica, e expôs a dificuldade que tem em relacionar-se e estabelecer 

conexões com o próprio acervo por falta de informações. Resultado dessas 

reflexões foi uma exposição realizada em 2016 chamada “O Caminho das 

Coisas”, fruto do projeto “Encontros com o Acervo”, que estimulou encontros 

com comunidades imigrantes e com antigos doadores do museu, afim de 

imprimir sentidos e valores naqueles objetos131, de modo a desfetichizá-los e 

os reconectá-los com antigas práticas de uso, como sugere Ulpiano Bezerra de 

Meneses.132 Em uma proposta inusitada, a instituição apresentou nessa 

exposição uma vitrine repleta de objetos que não foram registrados suas 

informações acerca dos doadores, da data que foram adquiridos, a função 

atribuída àqueles artefatos antes de serem musealizados, e até mesmo as 

vinculações com experiências de imigrantes. O caminho dessas coisas, 

dialogando com abordagem da exposição, era um trajeto obscurecido pela falta 

do registro criterioso que todo objeto deve ser submetido no instante em que é 

coletado por uma instituição museológica. Com essa vitrine, o MI escancara ao 

público a complexidade de gestão de uma coleção mal documentada.  

Conquanto esforços estejam sendo mobilizados até o presente, o 

gerenciamento coerente do acervo ainda se mostra como um desafio, repleto 

de imprecisões. A política de aquisição de acervo do Museu da Imigração 

assinala que a sua coleção é composta por cerca 12 mil itens.133 Todavia, ao 

consultar os bancos de dados que registram o acervo, esse número diminui 

expressivamente para 7.739 itens.134 A disparidade é significativa, e em nossa 

interpretação, acreditamos que a razão se deve ao registro nos bancos de 

                                                           
130 MUSEU DA IMIGRAÇÃO Disponível em <http://museudaimigracao.org.br/sobre-o-centro-de-
preservacao-pesquisa-e-referencia/> Acesso em 02 jun. 2019. 
131 BEGHINI, M., et al. Objetos de acervo, objetos de pesquisa: a experiência do Museu da Imigração. In: 
XXXVI Colóquio do comitê Brasileiro de História da Arte – Arte em Educação. Campinas, out. 2016, p. 

473. 
132 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de Do teatro da memória ao laboratório da História: a exposição 
museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista.  São Paulo, v. 2, jan./dez. 1994, p. 26 
133 EXPOMUS, Ibidem, p. 22 
134 Consulta ao banco de dados no dia 23/04/2019. No primeiro contato com esse banco de dados no 

final de 2017, esse número era de 7.667 itens. Essa diferença consiste no trabalho da documentalista 
Luciane Santesso em desmembrar as fichas dos antigos bancos de dados, que em alguns casos 

catalogavam objetos diferentes em um mesmo registro, sob uma mesma numeração. 

http://museudaimigracao.org.br/sobre-o-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/
http://museudaimigracao.org.br/sobre-o-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/
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dados contabilizar somente os objetos que foram musealizados e fazem parte, 

de fato, do acervo do museu. Os outros itens são, portanto, objetos que não 

tiveram o processo de doação concluído, não porque instituição vetou o 

recebimento de doações ao longo de sua história, e sim devido a trâmites 

burocráticos de recebimentos de bens instituídos pela Secretaria da Cultura, o 

que significa que tais objetos não são reconhecidos como patrimônio do Estado 

de São Paulo e, assim, não fazem parte legalmente da coleção. Essa situação, 

apesar de ter sido enfrentada pela gestão de Ana Maria Leitão, não foi de fato 

resolvida. Para atual gestão, liderada por Alessandra Almeida desde junho de 

2017, a publicação da política de acervo institucional e a formação futura de um 

conselho técnico estabelecerá as estratégias efetivas para lidar com esses 

objetos.  

Em 2014, com a reinauguração do Museu, inseriu-se os processos 

migratórios contemporâneos em suas ações museológicas na perspectiva dos 

direitos humanos, consolidando-os em novas exposições e nas suas 

programações culturais. No entanto, aquisição da materialidade dos fluxos 

imigratórios contemporâneos ainda é um desafio. A aspiração é envolver os 

imigrantes, migrantes e refugiados, nas ações museológicas desenvolvidas no 

museu enquanto sujeitos, na busca por compreender genuinamente suas 

questões e experiências, com o intuito de promover empatia. Na frente de 

pesquisa, preservação e curadoria, a diretora Marília Bonas destacou a 

participação direta destes grupos, como o supracitado projeto “Encontros com 

o Acervo”, que favoreceu a “articulação das comunidades para discussão sobre 

a representatividade de objetos ligados a sua origem e experiência”135. Houve 

também a cessão do espaço físico do museu para aulas de português a 

estrangeiros e reuniões de grupos em defesa dos direitos imigrantes e 

curadorias colaborativas com divulgação em mídias sociais da instituição, a 

título de exemplo, podemos citar as exposições “Cartas de chamada e 

atenção”, “O caminho das coisas”, “Direitos migrantes: nenhum a menos” e 

“Migrações à mesa”. 

                                                           
135 BONAS, Marília. Imigração e refúgio no Brasil e no mundo hoje: a hora e a vez dos museus. In: The 
international Committee for Colections and Activities of Museums of Cities, Annual Conference, 

Atenas, 2011, p. 3 
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 As comunidades desejam se reconhecer nesse patrimônio, inclusive as 

novas comunidades pertencentes às levas imigratórias contemporâneas que 

estão cruzando as fronteiras brasileiras. Mas como colecionar o presente do 

processo imigratório? Foi justamente essa questão que motivou Mariana 

Esteves Martins, coordenadora técnica do Museu da Imigração, em sua 

apresentação, no Seminário COMCOL Brasil em 2015, sobre gestão e 

desenvolvimento de coleções, cujo tema central era “Colecionar o 

Contemporâneo”. Em entrevistas de história oral realizadas com refugiados das 

recentes levas imigratórias recém-chegadas em São Paulo, Esteves aponta 

que questionara o que essas pessoas traziam consigo. “Nossa dúvida pousava 

um dos pilares que constituem os acervos de museus de imigração, pois em 

todos há bagagens e seus conteúdos.”136 Essas questões, contudo, foram 

estranhas aos entrevistados que apontavam muitas vezes a roupa do corpo. 

Com isso a equipe do MI compreendeu que no momento inicial é mais urgente 

aos refugiados a instalação no novo país e que “levaria algum tempo até que o 

momento presente passasse pelo crivo da memória”137 e que os objetos que 

trouxerem fossem resignificados. Assim, um dos assuntos mais trabalhados 

pelo Museu da Imigração, o que tange ao contemporâneo é, segundo a 

coordenadora técnica, a luta para direitos políticos para os imigrantes. A 

aquisição de novos itens é vista pela equipe com cautela, e por hora, os novos 

fluxos imigratórios que chegam ao Brasil são registrados, problematizados e 

celebrados pela instituição em múltiplas ações museológicas, as quais Martins 

destaca: história oral, programação cultural e exposições.138 

A história do MI é marcada por desafios: da ordem política, que provocou 

descontinuidades contratuais das gestões; de âmbito museológico, que resulta 

na falta de fôlego na gerência de um amplo acervo, com múltiplas 

potencialidades a serem desveladas e, ao mesmo, muitas lacunas a serem 

preenchidas; e igualmente um desafio social, na medida em que questões de 

forjamento da identidade são intrínsecas ao discurso de uma instituição 

dedicada à temática política e social de primeira importância, que é imigração. 

                                                           
136 MARTINS, Mariana. Colecionar o contemporâneo: desafios para a política de acervo do Museu da 
Imigração In: Colecionar o contemporâneo, Registro do seminário COMCOL Brasil, 2015. Gestão e 

desenvolvimento de coleções, mai. 2017, p. 158.  
137 Idem, Ibidem. 
138 Idem, ibidem p. 163 
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A comparação com a trajetória de um museu congênere, desvelará que os 

desafios políticos, museológicos e sociais não são exclusivos ao museu 

paulistano. O Musée National de l’Histoire de l’Immigration também coleciona 

atribulações dessas ordens. 

1.2 Musée National de l’Histoire de l’Immigration: um museu nacional 

dedicado a estrangeiros.  

 

Em 10 de outubro de 2007, abriu-se as portas do primeiro museu 

dedicado à temática imigratória na França, após anos de militância de 

universitários e associações, somada à tomada de consciência por parte dos 

poderes públicos de que a imigração deveria ser tema de uma grande 

instituição patrimonial nacional. Essas portas em outros tempos davam acesso 

a exuberância de um palácio dedicado à história colonial francesa. O Palais de 

la Porte Dorée, local que abriga presentemente o Musée National de l’Histoire 

de l’Immigration (MNHI), foi construído no contexto da exposição colonial de 

1931 para celebrar a auto exaltação francesa, enquanto veículo de um discurso 

ideológico e didático da propaganda colonial.139 Essa tensão entre história 

colonial e história da imigração, recobrando-se de que grande parte dos 

imigrantes que vivem hoje na França são oriundos das antigas colônias,140 

confere parte da tônica que o MNHI lidou desde sua criação.141  

Assim, esse museu foi concebido para lidar com o desafio de dar 

visibilidade a uma história que foi amplamente ignorada e que ainda se sucede. 

Na França, os museus são criados por decisões governamentais e seus 

funcionamentos dependem do Estado. É ele, conclui Dominique Poulot, quem 

organiza, mais do que qualquer agente social, a representação e a legitimação 

da história.142 Assim, os museus estatais franceses desempenham um papel 

central na oferta cultural, bem como na construção da identidade francesa, 

inclusive no atual cenário de reivindicação de um reconhecimento identitário 

mais alargado. Por isso que a lógica histórica e republicana de inscrição da 

                                                           
139 JARASSE, Dominique. 2002. Apud FLICOTEAUX, Muriel. Op. cit., p. 165 
140 CENTRE D’OBSERVATION DE LA SOCIÉTÉ. D’où viennent les immigrés? 05/03/2018. < http://www. 
observationsociete.fr/population/immigres-et-etrangers/dou-viennent-les-immigres.html> Acesso em: 
31.mai.2019. 
141 STEVENS, Mary. Re-membering the Nation: The Project for the Cité national de l’histoire de 
l’immigration. 2007. (Degree of Ph.D.) – Univerty Colloge London, 2007, p. 226. 
142 POULOT, Dominque. Museu e Museologia. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, passim. 
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história da imigração na panaceia da uma “história comum”, mitigando as fortes 

oposições existentes entre “nous” e “autres”, poderia ser contestada com a 

criação de uma instituição museológica crítica.   

Justamente por esses embates, tanto delongou-se na criação e 

inauguração oficial deste museu nacional que tem em seu escopo os 

imigrantes e seus descendentes já nascidos em solo francês. A inscrição de 

um patrimônio dos “outros” no inventário nacional foi querela no palco político 

com grande repercussão na sociedade civil.  Antes do MNHI outras tentativas 

malograram no empreendimento de implementar um museu de imigração na 

França, mas que de certa forma semearam o campo museológico. É partir 

delas que iniciaremos essa história.   

1.2.1 Antecedentes: Association pour un musée de l’histoire de 

l’immigration (AMHI) e o Relatório el-Yazami/Schwartz, um início de 

descrença.  

A ideia de criar-se um museu de imigração na França foi semeada pela 

primeira vez no final dos anos 1980. Das propostas iniciais até a efetivação, em 

2007, do projeto da Cité National de l’Histoire de l’Immigration (CNHI), primeiro 

nome cunhado ao museu, duas décadas transcorreram, revelando-se 

resistências para a criação de uma instituição dedicada à imigração sob o 

prisma cultural. Resistências essas que serão analisadas a partir de dois 

relatórios postergados: o relatório da Association pour un musée de l’histoire de 

l’immigration (1992) e Relatório Pour la création d'un Centre national de 

l'histoire et des cultures de l’immigration (2001) produzido por Driss el-Yazami e 

Rémy Schwartz.   

Em 1988, Zaïr Kedadouche, francês de família argelina, ex-jogador de 

futebol que se tornou um funcionário público influente, e o historiador Gérard 

Noiriel apresentaram a ideia de criar um museu que abordasse o tema da 

imigração para a Direção de Cultura e Informação (DCI) da Fundação de Ação 

Cultural (FAC), na figura de Alain Seksig, então encarregado dessa instituição 

durante a gestão de François Mitterrand na presidência da França. A partir 

desse ensejo foi formada então a Association pour un musée de l’Histoire de 
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l’Immigration (AMHI) com a proposta de criar uma “Ellis Island à la française” 

143  

Para analisar a viabilidade em efetivar esse projeto, constitui-se um 

comitê científico com especialistas sobre imigração. Pierre Milza, professor do 

Institut d'Études Politiques de Paris foi apontado como presidente do comitê, o 

qual propôs a elaboração de um relatório com o intuito de compilar as 

orientações e recomendações para o projeto do museu conjecturado. Após um 

longo trabalho de pesquisa, cuja metodologia adotada consistiu primariamente 

em um levantamento de instituições no tocante à imigração, a associação 

publicou em 21 de abril de 1992 o Rapport de l’Association pour un musée de 

l’histoire de l’immigration, que será objeto desta análise.144 

 Durante o período de estudo, foram propostas visitas técnicas a outros 

museus congêneres para assimilar suas missões, suas abordagens curatoriais, 

conhecer os lugares onde estavam situados, e quais os tipos de públicos 

recebiam. As instituições elegidas foram o Museu da Diáspora de Tel-Aviv 

situado no campus universitário desta cidade, em Israel, inaugurado em 1978 e 

o Ellis Island Immigration Museum, em Nova York, que abriu suas portas ao 

público em 1990 – as mesmas visitadas pela primeira diretora do Museu da 

Imigração paulistano, Jussara Nunes Ferreira.   

Thèrèse Jasmin, Claude Liauzu e Madeleine Rebérioux foram os 

membros da AMHI encarregados de visita em Israel em novembro de 1991. 

Ainda que a temática principal do Museu Tel Aviv distanciasse da imigração e 

focalizasse na celebração do retorno mitificado do povo judeu a Israel, o 

relatório aponta que a visita foi importante para apreensão de como a inserção 

de comunidades judias nos países que os acolheram é sub representada e 

assimilada em outros contextos.145 Neste período dos anos 1990, o museu 

experimentava uma fase de reestruturação após enfrentar uma grande crise 

devido ao número irrisório de visitantes.146 Sua divisão consistia em seis temas: 

família; comunidade; fé; cultura; Israel entre as nações; e o retorno, os quais 

                                                           
143 GRUSON, Luc. Le musée national de l’Histoire de l’immigration – Genèse d’un musée. Paris: La 
Documentation Française, 2017, p. 57.  
144 O Rapport de l’Association pour un musée de l’Histoire de l’Immigration nunca foi publicado, mas 
encontra-se disponível em versão impressa na biblioteca Abdelmalek Sayad, no Musée National de 

l’Histoire de l’Immigration. Consulta em out. 2018. 
145 Rapport de l’Association pour un musée de l’Histoire de l’Immigration, 21 abr. 1992, p. 3  
146 Idem., p. 5 
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eram abordados de forma cronológica. Esse duplo viés de análise, temática e 

cronológica, é bem vista no relatório como uma forma eficaz de explorar a 

história da imigração. 

Ellis Island foi visitada por duas delegações da AMHI: a primeira 

composta por Thèrèse Jasmin, Gérard Noiriel e Jeanine Ponty entre outubro e 

novembro de 1991, a segunda pelo presidente da associação, Pierre Milza e 

Anne Morelli, em dezembro do mesmo ano. Os membros do comitê 

assinalaram que a mensagem desse museu exaltava os valores norte-

americanos e a integração dos imigrantes aos costumes nacionais. Já os 

aspectos negativos da imigração, como a rejeição, o racismo e a escravidão 

ficavam escamoteados. Segundo o relatório, o discurso do museu ocupava-se 

mais em tocar a sensibilidade do visitante, do que provocar a reflexão crítica 

sobre a temática.147  

O comitê científico detalha ainda no relatório o tipo de conteúdo que 

cada museu visitado expunha aos públicos, ponto que interessa de 

sobremaneira essa pesquisa que visa abordar a formação de coleções. São 

destacados: documentos fotográficos, que têm grande importância nas duas 

instituições – em Tel Aviv com o sentido de “humanizar a apresentação da 

Diáspora”148 e em Ellis Island de trazer os rostos dos imigrantes que passaram 

por aquele edifício; os objetos, que eram de dois tipos, testemunhos de vida 

dos imigrantes – numericamente mais expressivos no museu americano – e 

objetos produzidos pelos museus, como por exemplo, as maquetes; 

documentos audiovisuais e auditivos; além de conteúdos interativos em 

computadores, o que era uma inovação no início dos anos 1990. O relatório 

não sinaliza, contudo, quais políticas de acervo foram implementadas e 

adotadas por esses museus na formação de suas coleções e, ainda, não indica 

como um futuro museu de imigração na França exploraria a materialidade de 

seu tema. 

Como conclusão, o relatório pontua que a escolha do lugar e do prédio 

pode ser determinante para o sucesso do projeto. A localização geográfica e 

arquitetural em Ellis Island contribuía grandemente para o seu sucesso de 

público, diferentemente de Tel Aviv, que tinha sua baixa adesão de público 

                                                           
147 Idem., p. 7 
148 Idem., p. 8 



62 
 

justamente atribuída ao acesso dificultado, dentro da universidade. Como a 

imigração na França, contrariamente do que nos Estados Unidos, teve diversas 

vias de acesso, não havia opções para o museu francês ser implantado em um 

edifício que fosse suscetível de representar a imigração, ou uma grande 

construção de carga emotiva e simbólica como Ellis Island. Devido a essa 

ausência, apontaram que a escolha deveria ser um lugar onde a imigração 

tivesse deixado marcas, uma região tradicionalmente relacionada aos fluxos 

imigratórios e que ainda continuasse a receber populações imigrantes.149 A 

capital parisiense foi apontada de imediato para receber o museu, contudo, a 

sugestão não foi crível por parte do comitê científico. Isso é perceptível porque 

cada membro do comitê escreveu suas próprias impressões das visitas 

técnicas, assim, as conclusões do relatório são apresentadas de acordo com o 

ponto de vista de cada pesquisador. A escolha por Paris, além de reforçar um 

caráter centralizador, implicaria na escolha de uma determinada região da 

cidade em detrimento às outras, o que poderia ser interpretado como uma 

preponderância a um dos grupos, haja vista que os grupos étnicos de 

imigrantes se dividiam pelos bairros da cidade.150   

Outros lugares relacionados à imigração foram listados como plausíveis 

para acolher o museu. Marselha foi apontada como a principal cidade francesa 

vinculada à imigração, ponto positivo por si só, mas ao mesmo tempo negativo 

uma vez que a temática era abordada como forte questão política, o que 

poderia comprometer um projeto de cunho cultural. Outras cidades como 

Belfort, Lille e a região de Lorena também foram lembrados por sua grande 

concentração de imigrantes e com importantes estudos desenvolvidos sobre o 

mundo do trabalho, mas suas localizações não foram consideravas 

acessíveis.151 

A premência em estabelecer parcerias com universidades, instituições 

de pesquisa, organismos privados e associativos foi apontada como uma 

prática que deveria ser adotada pelo futuro museu, algo que os membros do 

comitê cientifico ressaltaram ocorrer nas instituições visitadas. A necessidade 

da apresentação de documentos de todos os tipos e suportes e o desejo de 

criar um lugar de encontro para manifestações culturais, além de biblioteca que 

                                                           
149 Idem., p.10 
150 Idem., p. 14 
151 Idem., p. 14 
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fornecesse bases de dados acessíveis, foram perspectivas destacadas ao 

longo do texto.152  

Ao que tange à tutela, desde o primeiro projeto foi pensado que o museu 

deveria estar vinculado a múltiplos ministérios, descartando-se as 

possibilidades das tutelas do Ministério da Educação Nacional e do Ministério 

do Interior. O Ministério da Cultura parecia ser óbvio, devido à vocação cultural 

da instituição, ainda que esse tenha sido um dos ministérios mais contrários à 

criação de um museu de imigração no decorrer dos anos, como será apontado 

posteriormente. O orçamento para financiar o museu foi previsto pelas três 

esferas: nacional, região e cidade153, além da possibilidade de receberem 

dinheiro privado, em sistema de financiamento misto, contando com a 

participação de empresas que tivessem suas histórias marcadas pela 

imigração – outro ponto que os projetos futuros do museu também proporiam, 

sem sucesso. Outra contribuição que se almejava era das associações, ainda 

que vista com desconfiança por grande parte do comitê, isso devido às 

diferenças ideológicas entre elas, por isso previam a participação das mesmas 

sem legar-lhes poder decisório. Como veremos à frente, essa relação 

conflituosa que foi prevista pela AMHI com as associações foi uma das 

delicadas questões mitigadas pelas equipes que estiverem à frente do projeto 

que resultou concretamente na Cité e posteriormente Musée national de 

l’histoire de l’immigration. 

Contudo, a ideia de um museu da imigração não foi levada a cabo e, 

dois anos depois da publicação do Rapport de l’Assocition pour un musée de 

l’histoire de l’immigration, o projeto foi abandonado, ainda durante a gestão 

presidencial de Mitterrand. Segundo Marie-Claude Blanc-Chaléard, a “fórmula 

inovadora" para a imigração foi mais uma revisão do modo de acesso à 

nacionalidade do que a construção de um memorial. A autora, ao escrever 

sobre a gênese e os desafios do museu da imigração, atribui que franceses 

tinham resistência global às mudanças do final do milênio:  

A imigração tinha naquele momento representações negativas que se 
arraigavam há muitos anos, a imigração era tratada como um 
problema nacional, um mal que deveria ser controlado com o fluxo de 
estrangeiros a serem escolhidos, por isso construir um monumento 

                                                           
152 Idem., p. 16 
153 A nível comparativo, poderíamos fazer uma aproximação das esferas federal, estadual e municipal, 

como são dividas no Brasil, a fim de facilitar a compreensão do modo organizativo francês. 
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nacional para instalar a imigração em seu lugar na história da França 

foi um desafio.154  
 

Dominique Schnapper corroborou com essa perspectiva ao escrever em 

1991 que “a França é um país de imigração que se ignora como tal” 155. 

Segundo esse autor, a relutância de muitos cidadãos em reconhecer, como 

parte da população francesa, um número crescente de pessoas de todos os 

continentes, especialmente a África – e, portanto, um número crescente de 

muçulmanos –, é alimentado pelo medo de múltiplas ameaças à segurança e 

ao futuro dos valores republicanos, como ataques islâmicos e questionamento 

da laicidade. Sob essa óptica, a imigração era tida como causa de sua própria 

discriminação diante da rigidez do "modelo francês", que segundo o historiador 

Gerard Noiriel, baseia-se em uma concepção de nação que, a despeito da 

unidade construída a partir da igualdade de todos, recusa e exclui o 

estrangeiro, apressando-se para apagar os traços exóticos assim que ele se 

torna francês.156 

A proposta para a criação de um lugar de memória para a imigração foi 

então descartada até 1998, ano em que a França ganhou pela primeira vez o 

campeonato mundial de futebol, sendo ainda a anfitriã do evento esportivo. A 

ideia de apagamento das diferenças em prol de uma ideia de integração 

nacional foi colocada em cheque pela equipe black-blanc-beur,157 nome como 

ficou conhecido o time francês devido à grande presença de jogadores 

imigrantes no elenco. A partir do impacto desse evento, a temática da 

imigração na França foi reestabelecida e com ela a proposta de criação de um 

museu é relançada, contando com a aprovação do primeiro ministro, Lionel 

Jospin, durante a gestão presidencial de Jacques Chirac.158  

                                                           
154 Tradução livre do original: “Immigration”, probleme national, mal qu'il faut controler, flux d'étrangers 
qu'il faut choisir; immigration, assignation par beaucoup refusée. Face à ce cumul de représentations 
negatives qui s'enracinent depuis plus d'un quart de siècle, édifier un monument national pour installer 
l'immigration à la place qui est la sienne dans l'histoire de France relève du défi.” BLANC -CHALÉARD, 
Marie-Claude Une Cité nationale pour l'histoire de l'immigration: Genèse, enjeux, obstacles. Vingtième 
Siècle. Revue d'histoire, No. 92. Oct. - Dec., 2006, p. 131.  
155 Na década de 1980, foram publicadas as teses Pierre Milza, Janine Ponty, Ralph Schor e Gerard 
Noiriel. Para revisar a bibliografia que tinha sido produzida até o momento sobre a história da imigração 
na França consultar: Le Mouvement social, numero special “Immigration et logiques nationales”, 188, 
juillet-septembre 1999. 
156 NOIRIEL, Apud Blanc-Chaléard. Op. cit., p. 131.  
157 Negra-branca-árabe, em tradução livre.  
158 JELEN, Brigitte. Leur Histoire est notre histoire: Immigrant Culture in France between visibility and 

invisibility. French Politcs, Culture & Society, Vol. 23 No 2, 2005. p. 111 
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Jospin confiou a missão de publicar um novo relatório a Driss el-Yazami 

, delegado geral da associação Géneriques 159 e vice-presidente da Ligue des 

droits de l'homme (Liga dos direitos do Homem),  e a Rémy Schwartz, mestre 

no conselho de Estado e professor universitário. Juntos lançaram um relatório 

sobre a reflexão de criação de um lugar cultural dedicado à história da 

imigração na França, cujo nome seria Centre national de l’histoire e culture de 

l’immigration.160 Previa como status jurídico um espaço nacional, que deveria 

fazer parte da rede de museus e fundações dedicados à migração –  Ellis 

Island em Nova York, Centre de documentation sur les migrations humaines 

(CDMG) em Luxemburgo, Groupe d’étude de l’histoire de l’immigration da 

Universidade de Bruxelas, a fundação comunitária Black Cultural Archives na 

Grã-Bretanha, a Association pour un musée des migrations na Suíça, a 

fundação Stichting Beeld Verzamelgebouw em Amsterdã e o projeto Musée 

européen des migrations na Alemanha.161  

Previam-se o estabelecimento de uma exposição permanente162 e de 

exposições temporárias e, por meio delas, seriam estabelecidos processos 

progressivos de construção e aprimoramento de coleções. Em uma perspectiva 

patrimonial, o Centre national seria responsável além da coleta de coleções, 

dos meios para realizar tarefas técnicas de conservação (armazenamento, 

estudo, conservação preventiva, etc). Para a elaboração dessas exposições 

previa-se:  

[...] imaginar chamadas de indivíduos para a entrega ou empréstimo 
de objetos ou documentos pessoais para fins de exibição. O museu 
poderá receber doações, materializando uma ligação permanente 
com o público, sendo um centro de conservação de coleções 

órfãs.163 
 

Prevendo a relação de confiança que deveria ser estabelecida com 

possíveis doadores: 

                                                           
159 A associação Géneriques é um organismo de pesquisa e criação cultural criada em 1987 com o 
objetivo de preservar, salvaguardar e valorizar a história da imigração na França e na Europa. 
http://www.generiques.org/presentation/. Acesso em 09/12/2018.  
160 O relatório foi publicado integralmente na Revue Migrance, nº 19, 2001. Dísponível em: < http:// 

www.generiques.org/migrance/> Acesso em: 15 mai 2019. 
161 EL YAZAMI, Driss; SCHWARTZ, Rémy. Rapport pour la création d’un centre national de l’histoire et 
des cultures de l’immigraiton. 22 nov. 2001, p. 45 – 55.  
162 Termo traduzido do relatório: “Exposition permanente”  
163 Tradução livre do original: d’imaginer des appels aux particuliers pour la remise ou le prêt d’objets ou 

de documents personnels aux fins d’exposition. Le musée pourrait recevoir des dons, matérialisant ainsi 
un lien permanent avec les publics, être um Centre de conservation des collections orphelines. EL 

YAZAMI, Driss; SCHWARTZ, Rémy. Ibdem, p.16. 

http://www.generiques.org/presentation/
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Com efeito, no que diz respeito às coleções de museus, a criação do 
Centre nacional pode ter um impacto decisivo nas políticas de 

arquivos privados de qualquer natureza, realizadas por atores 
associativos e centros de pesquisa. Sua dimensão pode favorecer o 
estabelecimento de uma relação de confiar nas famílias que possuem 

arquivos ricos (cartas, documentos administrativos, fotografias...).164  
 

As linhas de força para a criação do patrimônio dos imigrantes foram 

então estabelecidas: 

A estratégia de constituição das coleções, a sua valorização no 
espaço deverá ter em conta a diversidade das peças suscetíveis de 
serem ali expostas: fotografias, filmes, arquivos escritos, som, 
pinturas, obras de arte contemporânea, livros, shows de dança, 
concertos terão seu lugar no Centre: não devemos nos limitar desde 

o início aos materiais favoritos dos museus históricos, por mais ricos 
que sejam. Objetos vivos, pôsteres, caricaturas, capas de álbuns ... 
podem ser exibidos. A cenografia da dimensão humana subjetiva da 
imigração permitirá, assim, o Centre National incorporar esta 

história.165 
 

Apesar do apoio inicial o primeiro ministro não teve nenhuma decisão 

efetiva para a concretização do projeto, que mais uma vez foi engavetado. A 

promessa era de que após as eleições presidenciais de 2002, este assunto 

pudesse voltar às pautas. 

Segundo Marie-Claude Blanc-Chaléard, houve falta de interesse na sua 

implementação devido a questões políticas.166 O clima de tensão do debate 

sobre a imigração naquele momento foi ainda mais agravado com a chegada 

de Jean-Marie Le Pen do Front National, (partido de extrema-direita com claro 

posicionamento contrário à imigração) ao segundo turno das eleições 

presidências. A ascensão da extrema direita, e com ela uma corrente muito 

mais ampla e nostálgica de uma suposta França protegida da mundialização, 

colocava em urgência a promoção de valores comuns que tornam possível o 

“vivre ensemble”. Por isso, com a vitória de Jacques Chirac nas eleições 

                                                           
164 Tradução livre do original: En effet, comme pour les collections muséographiques, la création du 
Centre national pourra avoir un impact déterminant sur les politiques de constitution d’archives privées 
de toute nature, engagées par des acteurs associatifs et des centres de recherche. Sa dimension pourra 
favoriser l’établissement d’une relation de confiance avec les familles détentrices de riches archives 
(lettres, documents administratifs, photographies…). Idem, op.cit., p. 17.  
165 Tradução livre do original: La stratégie de constitution des collections, leur valorisation dans l’espace 

devra tenir compte de la diversité des pièces susceptibles d’y être exposées : des photographies, des 
films, des archives écrites, sonores, des peintures… Des oeuvres d’art contemporain, des livres, des 
spectacles de danse, des concerts devront trouver leur place dans le Centre : on ne doit pas se limiter 
d’emblée aux matériaux de prédilection des musées historiques, aussi riches soient-ils. Des objets 
vivants, des affiches, des caricatures, des pochettes de disques… pourront être exposés. La scénographie 

de la dimension subjective, humaine de l'immigration permettra ainsi au Centre national d'incarner 
cette histoire. Idem, op. cit. 
166 BLANC-CHALÉARD, Marie-Claude, Ibidem. p. 131 
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presidenciais de 2002, sustentada pela maior parte dos partidos democratas e 

republicanos e por franceses de origem imigrante, era preciso reforçar, 

segundo Luc Gruson, a ação cultural afim de criar um sentimento de 

pertencimento que favorecesse o trabalho sobre as representações nacionais. 

Para ele, a questão de integração foi relegada ao campo social e que na 

verdade tratava-se de assim evitá-la.167  

Jacques Chirac evocou durante sua campanha presidencial a 

necessidade de reconhecer os imigrantes na história da França.168 Nesse 

sentido, após ser eleito, seus gabinetes ministeriais procuravam por boas 

ideias, para apresentarem propostas efetivas para a questão do “vivre 

ensemble” e dos valores comunitários. Por isso, foi apontado relançar uma 

política de integração, retirada da lógica social para torná-la uma questão de 

conhecimento e de cultura.169 Ainda assim, o relatório de Rémy Schwartz e 

Driss el-Yazami não parecia uma possibilidade exequível, uma vez que no seio 

do Ministério da Cultura havia uma franca hostilidade pela ideia em abrir um 

museu dedicado à temática da imigração. 

Jean-Pierre Raffarin, então primeiro ministro, anunciaria em uma coletiva 

de impressa em outubro de 2002 a retomada de uma política de integração. 

Nesta ocasião, declarou a instalação do Haut conseil à l’integration (HCI) e 

anunciou de uma reunião do Comité Interministériel à l’integration (CII) a ser 

realizada no ano seguinte. Raffarin pintou um quadro geral da política vigorosa, 

que o governo conduziria após o choque das eleições de abril de 2002, quando 

a extrema direita chegou ao segundo turno, mas não foi eleita. Por fim, o 

ministro anuncia a criação de um lugar de memória consagrado à imigração. 

Àquela altura, a ideia embrionária não previa que este lugar fosse um museu, 

mas já se apontava que deveria ser a ocasião de reposicionar a ADRI (Agence 

pour le développemnt des relations interculturelles) em uma lógica de reagrupar 

os organismos do campo da imigração-integração em polos estruturantes. A 

ADRI foi constituída em 1998 para durar cinco anos, ou seja, em 2003 seria 

dissipada. Assim, a proposta feita foi de fixar a ADRI em outro dispositivo que 

                                                           
167 GRUSON, Luc. Ibidem. p. 58.  
168 GUIRAL, Antoine. Chirac: une campagne collée à l'actu. Libération. 10 abr.2002. Disponível em: < htt 

ps://www.liberation.fr/france/2002/04/10/chirac-une-campagne-collee-a-l-actu_399789> Acesso em: 

abr. 2019. 
169 GRUSON, Luc. Ibidem. p. 59  

https://www.liberation.fr/france/2002/04/10/chirac-une-campagne-collee-a-l-actu_399789
https://www.liberation.fr/france/2002/04/10/chirac-une-campagne-collee-a-l-actu_399789
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deveria ser construído sob a perspectiva cultural, de informação e com a 

presença do grande público, com uma função coerente e afirmativa da política 

pública.170  

 No ano seguinte, em abril de 2003, ocorreu a reunião anunciada pelo 

primeiro ministro. Nela foram definidas 54 medidas com a intenção de 

promover o reconhecimento à contribuição dos imigrantes na construção da 

história da França. Entre essas medidas, a que nos interessa em particular é a 

de número 38, que instituiu um ponto de partida de um programa patrimonial e 

memorial para a temática imigratória, intitulada “Créer un centre de ressources 

et de mémoire de l’immigration”.   

                                                           
170 FLICOTEAUX, Muriel. Ibidem. p. 161 
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Quadro 1: Ficha da reunião do Comité Interministériel à l’integration (CII) para criação 

do Centro de Pesquisa e de Memória da Imigração. 

 Ficha nº 38. Criar um Centro de Pesquisa e de Memória da Imigração 

Situação atual 
À diferença do que podemos observar nos outros países, não existe na França um lugar 
de memória da imigração. Portanto, nosso país conheceu ao longo de sua história 

fluxos imigratórios que contribuíram para renovar sua população, reformar sua 
economia, enriquecer sua cultura e moldar sua forma atual.  
Objetivos 
Valorizar o papel da imigração na construção da França, sob o ponto de vista político, 

econômico, social e cultural, por meio da criação de um lugar de pesquisa emblemático 
aberto ao grande público.  
Medidas 

Configurar, sob a responsabilidade de Jacques Toubon, conselheiro do Estado, antigo 
ministro da Cultura, ex ministro da Justiça, uma missão de pré-configuração destinada a 
aprofundar a reflexão sobre esse que será o lugar de memória e que propõe soluções 

operacionais a ocasião do próximo Comitê Interministerial para a Integração.  
As consultas necessárias deverão ser conduzidas a fim de definir-se um projeto que 
associará história e memória. Lugar de pedagogia, de pesquisa sobre cultura, de 
debates, ele deverá ter função patrimonial, mas também um papel de produtor de 

cultura e de signos. Ponto de referência para as gerações, ele ensinará o passado e 
descortinará o futuro, ao abordar temáticas contemporâneas, tais como a mobilidade 
humana, a diversidade cultural, a questão sobre o “outro” [...] Sua missão deverá 

igualmente criar um site na internet. Ele será constituído de um comitê diretor composto 
pelas administrações vinculadas e por personalidades qualificadas, um comitê científico 
que reunirá especialistas escolhidos nos meios científicos e associativos. 

Ela terá apoio da atual GIP-ADRI (Groupement d’Intérêt Public pour le Développement 
des Relations Interculturelles) e construirá todas as parcerias necessárias.  
Modo de implementação 
Para implementar esse projeto, será necessário delinear uma missão de pré-

configuração, bem como um organismo de prévio para a transformação no final de 2003 
da atual GIP-ADRI, de quem a missão e os meio serão orientados para a realização 
deste projeto.  

Fonte: GRUSON, Luc. 2017. 

 Nota-se que em nenhum momento foi mencionada a palavra museu, 

nem mesmo diante da intenção, já pontuada pelo primeiro ministro, de reunir as 

diferentes estruturas administrativas já existentes. De acordo com Gruson, 

essa medida pode ser considerada “meia-medida”, pois fica claro o 

posicionamento do governo em não querer muitos ricos políticos. Ainda assim 

previu-se uma missão de pré-configuração e Jacques Toubon, antigo primeiro 

ministro, convidado a presidi-la.171  

 

 

                                                           
171 GRUSON, Luc. Ibidem, p. 63 



70 
 

1.2.2 A Missão Toubon: o projeto que saiu do papel.  

Nós não iremos fazer um novo relatório ao Primeiro Ministro. Nós 
iremos “fazer” o projeto. Nós não faremos o contrário do relatório 
entregue a Lionel Jospin, nós iremos enriquecer e nos cercaremos 

dos melhores especialistas.172   
 

Jacques Toubon estava determinado a fazer com que o projeto de 

criação deste, a qual foi designado a presidir não fosse mais um relatório, 

sendo enfim a consolidação de uma instituição museal dedicada à imigração, 

após tantos anos de postergação política. O novo projeto do museu ensejava-

se como uma rede de parceria que reunia três frentes: os funcionários da 

ADRI, os membros das associações e os membros da comunidade acadêmica. 

Objetivos finais dessa missão podem ser sintetizados em seis palavras: 

“salvaguardar; reconhecer; transformar; dar acesso; valorizar; preparar para o 

futuro.”173  

 A missão Toubon trabalhou durante três anos com a colaboração de um 

comitê respeitável, com os maiores especialistas da área tais como Marie-

Claude Blanc-Chaléard, Philippe Dewitte, Nancy Green, Gérard Noiriel, 

estudando a localização ideal para implementação da instituição, a designação 

que deveria adotar, os conceitos museológicos a definir, com visitas técnicas a 

museus dedicados a mesma temática, assim como a AMHI propôs em 1991.  

 Como instituiu a “Ficha nº 38. Criar um centro de Pesquisa e de Memória 

da Imigração”, a ADRI e a missão Toubon deveriam trabalhar integradas 

organicamente. Luc Gruson, diretor da ADRI no momento, (quem 

posteriormente assumiria como o segundo diretor da Cité National de l’Historie 

de l’Immigration) esteve ao lado do antigo primeiro ministro nessa empreitada. 

Em seu livro “Le musée National de l’Histoire de l’Immigation” publicado em 

2017, Gruson faz uma narrativa com visão privilegiada dos bastidores da 

história do museu, sem pretender, contudo, escrever a história da instituição, 

uma vez que afirma não ser historiador e tão pouco observador neutro de toda 

a trajetória. Esse livro foi de suma importância para esta pesquisa, uma vez 

                                                           
172 Tradução livre do original: “Nous n’allons pas faire un nouveau rapport au Premeier Ministre. Nous 
allons “faire” le projet. Nous n’allons pas fair ele contraire de ce qui est dans le apport remis à Lionel 
Jospin, nous allons l’enrichier en nous entournant des meilleus spécialistes”. Idem. Op. cit. p. 68 
173 Tradução livre do original: Sauvegarder, Reconnaître, Transformer, Donner accès, Valoriser, Préparer 
l’avenir. TOUBON, Jacques. Mission de préfiguration du centre de ressources et de mémoires de 
l'immigration. La Documentation française, Collection des rapports officiels, 2004, p. 16-17. 
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que percorre toda a história institucional dissecando todos os meandros, 

discussões e desavenhas políticas. Todas as reuniões ocorridas durante a 

missão Toubon são ali descritas, e algumas delas são da maior importância 

para a apreensão da formação do museu, e sobretudo, de seu acervo, motivo 

pelo qual serão aqui pontuadas. 

  Para a primeira reunião da missão Toubon estiveram presentes o 

próprio Jacques Toubon, Luc Gruson (diretor da ADRI) Jean Gaeremynck, 

(diretor da Direction de la populations et des migrations - DPM), Richard 

Senghoret (Gabinete do Primeiro Ministro), Benoît Normand (Gabinete do 

Ministro François Fillon, de Assuntos Sociais e da Solidariedade). Jacques 

Toubon levou um exemplar do número 1238 da Revue Hommes e Migrations, 

“Les fronteires du droit d’asile” publicada em julho-agosto de 2002, revista 

então dirigida por Philippe Dewitte – o que Toubon não sabia da pequena 

provocação que causou ao apresentar aquela publicação, isso porque ocorreu 

um desentendimento entre o diretor da revista e o diretor da DPM, Jean 

Gaeremynck, justamente por conta da temática sensível do exemplar que ele 

ali apresentava, que foi publicado pouco antes do Ministro do Interior, naquele 

momento Nicolas Sarkozy, decidir fechar o campo de refugiado que existia na 

comuna de Sangatte, localizada no departamento de Pas-de-Calais, o que 

prenuncia o claro posicionamento do futuro presidente Sarkozy em relação à 

temática imigratória.174 

 Como programa de trabalho, Toubon elencou cinco pontos: 

1) Mobilização conjunta dos ministérios envolvidos no projeto, com 
o encontro dos diferentes ministros. Convocou-se o princípio de 
uma reunião interministerial em junho para enquadrar o projeto.  

2) Paralelamente, houve a intenção de configurar três instâncias 
de apoio à missão: um comitê técnico que reagrupasse os 
conselheiros técnicos ou direções dos ministérios envolvidos, 
assim como o FASILD e a ADRI; um conselho cientifico com 
cerca de 20 especialistas oriundos de universidades, de centros 
de pesquisa e um especialista em museografia. Ainda se previa, 
um fórum no qual participassem as associações, que deveria se 
reunir três vezes até o fim da missão. 

                                                           
174 GAS, Valérie. “Sangatte: Fermeture antecipée”. 03 dez. 2002. Dispoível em: <http://www1.r 
fi.fr/actufr/articles/036/article_18473.asp> Acesso em: abr. 2019 “La fermeture du centre d’accueil des 
réfugiés de Sangatte était prévue pour avril 2003. Mais Nicolas Sarkozy a annoncé qu’elle aurait lieu plus 
tôt, le 30 décembre 2002. La France et la Grande-Bretagne se sont finalement mises d’accord sur les 
modalités d’accompagnement de cette mesure, notamment concernant la prise en charge des exilés 

actuellement présents dans le centre. Mais cette décision ne résout que la partie émergée de l’iceberg de 
l’immigration clandestine en Europe. Avec ou sans Sangatte, le flux des candidats à l’immigration vers 

l’Angleterre ne se tarira pas du jour au lendemain” 
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3) Solicitou-se um inventário completo de imóveis públicos 
suscetíveis de acolher o futuro centro 

4) Toubon desejava organizar um colóquio no período de volta às 
aulas, a “rentrée” francesa, com forte orientação histórica afim de 

rechear fundamentos científicos do projeto. 
5) Mobilizar uma operação com o grande público tendo por tema 

os arquivos de história oral, convidando pessoas de origem 
estrangeira para testemunhar ou para contribuir com o projeto. 
Esta operação poderia ser realizada por uma emissora de 
televisão ou pela impressa.175  
 

 A intenção de Toubon era que o centro tivesse uma abordagem 

histórica, em detrimento de uma abordagem memorial, e apontava que a 

imigração é um tema que suscita debate, por isso um aporte científico, e no 

caso da imigração esse aporte viria ser a História, e seria imprescindível – por 

isso seria necessário o suporte de especialistas. Toubon e Gruson 

concordavam com o relatório inicial produzido por Schwartz e El-Yazami, no 

qual se afirmara que a abordagem patrimonial era imprescindível para tratar-se 

da imigração na França no âmbito de políticas de Estado. Sobre esse relatório, 

produzido e publicado em 2001, Toubon escreveu: 

No relatório Schwartz / El Yazami, propõe-se então fazer do "orgulho" 
um motor do museu, interpretado segundo uma perspectiva dual: o 
dos franceses para o seu país, o de estrangeiros e descendentes de 
migrantes que contribuíram para essa história e esses valores.176  

 

 Contudo, ocorreram também divergências, como a da escolha do 

local. Para a missão Toubon estava claro desde o início era que a instituição 

deveria ocupar um lugar central para forjar sua legitimidade, ou seja, ela 

deveria ser instalada em Paris e não em uma região periférica da capital como 

Saint Dennis, o que fora sugerido pelo relatório Schwartz / El Yazami.  

O primeiro historiador dedicado aos fluxos imigratórios com que Toubon 

teve contato foi o mencionado Philippe Dewitte, que já trabalhava na ADRI, e 

foi com seu auxílio que o ex primeiro ministro elaborou uma lista dos melhores 

especialistas da temática da imigração na França, para assim constituir o 

comitê científico e o comitê técnico da missão. Nomes como o Driss El Yazami, 

e Gérald Noiriel, que há anos estavam engajados na elaboração de uma 

instituição museal dedicada à Imigração na França, figuram nesse comitê 

                                                           
175 GRUSON, Luc. Ibidem, p. 67.  
176 Tradução livre do original: Dans le rapport Schwartz/El Yazami, il est ainsi  proposé de faire de la « 

fierté » un moteur du musée, entendue selon une double perspective : celle des Français pour leur pays, 
celle des étrangers et descendants de migrants d’avoir contribué à cette histoire et à ces valeurs. 

TOUBON, Jacques. Ibidem, p. 12. 
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científico, além de renomados especialistas na área de imigração e 

museologia. 

Os membros do conselho científico foram divididos em quatro grupos de 

trabalho de acordo com suas expertises: questões de arquivo, de museografia, 

de pedagogia e de mediação. Toubon solicitou manifestações escritas que 

sintetizassem suas impressões e considerações para que assim construíssem 

o argumento científico do projeto. Essas notas foram publicadas e anexadas ao 

relatório final. Já o comitê técnico, célula política do projeto, reuniu 

representantes dos gabinetes e serviços dos ministérios participantes, assim 

como da ADRI e do Fonds d’action et de soutien pour l’integration et la lutte 

contre les discriminations (FASILD), órgão que financiou a missão. 

 Na primeira reunião do comitê científico, dirigida por Philippe Dewitte, 

uma importante pauta pontuada foi em relação ao nome do centro, uma vez 

que era unânime a intenção de não criar um “museu”, nas palavras de Dewitte:  

 

Será necessário considerar e pesquisar seriamente a localização do 
centro e seu nome, porque se ninguém quiser o nome de "museu", 
que corre o risco de afugentar um público intimidado pelos lugares de 
cultura, um nome complicado (centro, recursos, etc.) pode prejudicar 

a identidade do local.177 
 

  A discussão da escolha de um local para abrigar um museu de 

imigração na França constava de todos os relatórios produzidos desde os anos 

1990, sem se ter, contudo, um posicionamento conclusivo sobre essa questão. 

Para a missão Toubon, a hipótese de comprar ou construir um imóvel foi 

excluída desde o início do projeto, que não possui recursos para tal. Assim, 

listaram-se possíveis cenários de acordo com prédios disponíveis, e entre as 

opções figuravam o Palais de la Porte Dorée, antigo Musée des Colonies e 

então Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie (MAAO); o Palais Chaillot, que já 

tinha uma área reservada para receber um museu de arquitetura e patrimônio e 

que também abrigava o Musée de l’Homme; o Hospital Laennec, localizado em 

uma das regiões mais elitizadas de Paris, na Rive Gauche, não estando em 

conformidade com o perfil desejado; o armazém dos Magasins Généraux de la 

                                                           
177 Tradução livre do original: “Il faudra donc reflechir et chercher sérieusemente à la fois la localisation 
du centre et son nom, car si personne ne souhaite l’appelletion de “musée”, qui risque de sair fuir un 

public intimité par les lieux de culture, une appellation compliquée (centre, ressource, etc) risque de 
nuir à l’identité du lieu.”. Registro do primeiro conselho científico, reunido em 24 de junho de 2003, 

Apud GRUSON, Luc. Ibidem. p. 74 
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Villette; o antigo Centre Américain em Bercy, o qual já estava destinado à 

instalação da Cinemateca; o telhado da Grande Arche, em La Défense, que 

apresentava dificuldade de acesso por seus elevadores em constante 

manutenção; e a antiga Bourse de Commerce, nos Halles. Nenhum desses 

lugares evocados correspondiam perfeitamente ao ideal, que previa um “local 

central e emblemático e se possível em um monumento da capital”178 em 

conformidade com a realidade orçamentária do projeto e que viável em termos 

operacionais, legais e administrativos. 

 
 Contudo, durante os estudos das possibilidades acima listadas, Luc 

Gruson encontrou um livro sobre a história do Palais de la Porte Dorée – Hybrid 

Modernities, Architecture and Representation at the 1931 Colonial Exposition 

179 – escrito por uma historiadora da arquitetura norte americana, Patricia 

Morton, que mostrou a Toubon. Sua leitura colaborou para que se pudesse 

transformar o significado do edifício: de um lugar de memória ligado a 

exaltação da missão civilizadora da França nas colônias, para um lugar que 

ilustraria a contribuição decisiva dos imigrantes na construção da identidade 

francesa. 

 O palácio projetado pelo arquiteto Albert Laprade, foi inaugurado como 

Musée des Colonies na exposição colonial de 1931, um museu que transmite 

um discurso ideológico e didático da propaganda colonial estampado já em 

suas paredes externas em baixo-relevo e em seus afrescos internos, legado 

que se mantém até hoje. O programa iconográfico nas fachadas e do hall 

convinha a uma lógica de exaltação das contribuições das colônias para a 

França e da França para as colônias, em uma perspectiva civilizadora 

nitidamente eurocêntrica.180 A proposta original, segundo Andrea Delaplace, 

era apresentar uma visão resumida do mundo ultramarino francês a partir de 

um “empreendimento histórico, artístico e econômico”, para estimular o público 

                                                           
178 TOUBON, Jacques. Ibidem. p. 40 
179 GRUSON, Luc. Ibidem. p. 78 
180 MURPHY, Maureen. Un palais pour une cité, du Musée des Colonies à la Cité Nationale de l’Histoire 

de l’Immigration. Réunion des musées nationaux, 2007.   
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da época a comprar os produtos relacionados às colônias, bem como para 

impulsionar a propaganda dessas produções no exterior.181  

O edifício, inaugurado como Museu das Colônias (Musée des Colonies) 

em 1931, teve seu nome reiterado diversas vezes, mas sua função de 

promover a poderio francês foi mantida. Na primeira mudança, em 1932, foi 

alterado para Museu das Colônias da França Exterior (Musée des colonies et 

de la France extérieure); em 1935 muda-se o nome para Museu da França 

Ultramarina (Musée de la France d’Outre-mer). Com o processo de 

descolonização, o museu mudou a sua vocação e, por determinação de André 

Malraux,  tornou-se, em 1960, o Museu de Artes Africanas e Oceânicas (Musée 

des Arts africains et océaniens), nome alterado em 1970 para  Museu das Artes 

da África e Oceania (Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie - MAAO), o qual foi 

fechado ao público em 2003 e suas coleções foram transferidas para o novo 

Musée du Quai Branly.182 

Muriel Flicoteaux, em sua tese de doutorado sobre as construções de 

identidade no MNHI, aponta perguntas que ressoavam em como o discurso dos 

dispositivos de glorificação de uma missão civilizatória da França pode dar 

lugar a um discurso sobre a valorização e a integração dos imigrantes na 

França? Seria o novo discurso do museu capaz de sobrepor-se à presença 

imponente da iconografia colonial esculpidas e pintadas nas paredes do 

Palais?183 Indagações inevitáveis na medida que a escolha desse palácio 

lançaria tensões entre história colonial e a história da imigração.184 

 Apesar disso, a missão Toubon tinha que efetivar sua escolha. O 

MAAO estava presentes a fechar (31/01/2003), pois suas coleções seriam 

transferidas até fim de abril para as reservas técnicas do futuro Musée du Quai 

Branly,185 ou seja, o Palais de la Porte Dorée ficaria vago, salvo seu subsolo, 

ainda ocupado pelo Aquário. Neste período, a missão descobriu que outro 

                                                           
181 DELAPLACE, Andrea. Um palácio para imigração? Uma apresentação da Cité Nationale de l’Histoi re 

de l’Immigration na França. Revista CPC, São Paulo, n.14, maio 2012/out. 2012, p. 99. 
182 Le Palais de la Porte Dorée après 1931. <http://www.palais-portedoree.fr/fr/le-palais-de-la-porte-
doree-apres-1931> Acesso em: mai 2019. 
183 FLICOTEAUX, Muriel. Ibidem, p. 166. 
184 BANCEL, Nicolas; BLANCHARD, Pascal. Incompatibilité: la CNHI dans le sanctuaire du colonialisme 

français. Hommes et migrations n°1267, 2007, passim. 
185GOLDSTEIN, Ilana. Reflexões sobre a arte primitiva: o Museu Branly”. Horizontes 

Antropológicos, 14(29), 279-314.  

http://www.palais-portedoree.fr/fr/le-palais-de-la-porte-doree-apres-1931
http://www.palais-portedoree.fr/fr/le-palais-de-la-porte-doree-apres-1931
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projeto bem avançado estaria interessado no edifício, o qual previa a criação 

de um museu de artes decorativas do século XX. Apesar da concorrência, 

havia um ponto importante que favorecia a missão: o terreno no qual foi 

construído o Palais era da prefeitura de Paris, a qual deveria concordar com a 

reutilização do edifício. Toubon previa que um projeto de um centro dedicado à 

imigração seria mais afeiçoado do que um museu de arte decorativa para o 

prefeito de Paris, Bertrand Delanoë, francês de origem ultramarina, nascido na 

Tunísia. Ao fim, com orçamento limitado, o projeto do museu de arte decorativa 

acabou por ser engavetado, para a alegria da missão Toubon.186 

Quando os membros dos comitês da missão enfim concordam com a 

opção pelo Palais, uma nova polêmica se interpôs ao projeto. Enquanto 

cessionário do lugar, o Ministério da Cultura, colocou-se contra a ocupação do 

prédio para a instalação de um centro cultural com temática imigratória. Esse 

ministério não acreditava que imigração fosse uma questão que o 

concernisse.187 Para que, enfim, a questão do prédio fosse decidida, ocorreu a 

intervenção do primeiro ministro em 2004.  

Enquanto a escolha do prédio alongava-se por meses, a querela 

semântica em relação ao nome que a instituição deveria adotar também se 

acalorava. A futura instituição deveria ou não ser um museu? A ideia de que 

não deveria ser um lugar de memória “reduzido à função museal”188 e sim um 

lugar multifuncional vinha sendo proposta desde o relatório Schwartz / El 

Yazami, que foi progressivamente enriquecida.  

A instituição foi descrita como um musée vivant. Previu-se a construção 

de um centro de história e memória viva, visto que a missão não queria 

enquadrar a instituição na definição precisa de “museu” fixada na legislação 

francesa por meio da lei nº 2002-5 de 4 de janeiro de 2002, que define um 

museu como uma “coleção permanente composta de bens que a conservação 

e a apresentação revestem um interesse público e organizada em vista do 

conhecimento, da educação e do prazer do público.”189. À vista disso, Toubon 

decidiu referenciar a instituição pela perspectiva do Conselho Internacional de 

                                                           
186 GRUSON, Luc. Ibidem, p. 80 
187 JELEN, Brigitte. Op. cit., p. 111 
188 BLANC-CHALÉARD, Marie-Claude Op. cit., p. 134 
189 POULOT. Dominique. Ibidem, 2013, p. 19 
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Museus (ICOM) que define museu como uma instituição, e não como uma 

coleção: 

Uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço 
da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que 
adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos 
materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da 

sociedade. – Definição de 2001.190   

 

Assim, a missão Toubon, estabeleceu uma noção elástica de coleção 

para o centro: 

No sentido restrito "coleção de arte", coleção como nos museus 
clássicos, não. Mas, para o resto, foi dito que tudo pode ser uma 
coleção .O objetivo do centro, pelo menos uma das expectativas do 
centro, é, sem dúvida, a sua capacidade de identificar, apreender, 
conservar , que pode constituir uma coleção ou coleções, isto é, 
testemunhos de todos os tipos, tangíveis ou intangíveis, que 
constituirão o material da demonstração desta história que faremos. 

191 
 

 

No dia 08 de julho de 2004, anunciou-se oficialmente a criação do 

Musée de l’histoire de l’immigration. O relatório da Missão Toubon não tinha 

sido ainda publicado devido a um atraso, apesar de já ter sido entregue pela 

comissão, mas logo seria lançado pela Documentation Française sob o título 

Mission de pré-figuration du centre de ressources et de mémoire de 

l’immigration, figurando na coleção dos relatórios oficiais.192 O discurso do 

primeiro ministro Jean-Pierre Raffarin pontuaria as conclusões do relatório da 

missão, que já eram de conhecimento dos membros do comitê. Porém, uma 

mudança de última hora feita pelo gabinete do primeiro ministro surpreendeu a 

todos os presentes. Após toda a discussão em torno do nome da instituição 

que levou ao consenso de chamá-la de museu, alterou-se no decreto de 

criação n° 2004-1549 [Anexo 5] o nome para Cité Nationale de l’Histoire de 

l’Immigration.193 Em seu discurso, Raffarin proclamou: “o lugar (Palais de la 

                                                           
190ICOM, Definição de museu. Disponível em <http://archives.icom.museum/hist_def_fr.html> 
Consultado em: 24 mai. 2018 
191 Tradução livre do original: Au sens strict « collection d’art », collection comme dans les musées 

classiques, non. Mais pour le reste, on a bien dit que tout peut faire collection.L’um des buts du centre, 
en tout cas l’une des attentes à l’égard du centre, est incontestablement sa capacité à repérer, recenser, 
appréhender, conserver, ce qui peut constituer une collection ou des collections, c’est-à-dire des 
témoignages de toutes natures, tangibles ou intangibles, qui constitueront la matière de la 
démonstration de cette histoire que nous allons faire. TOUBON, Jacques. Ibidem, p. 191.  
192 Idem, Ibidem. 
193 FRANÇA. Décret n° 2004-1549 du 30 décembre 2004, relatif à la création du groupement d'intérêt 

public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » Journal officiel. 01 jan. 2005.  

http://archives.icom.museum/hist_def_fr.html


78 
 

Porte Dorée) é prestigioso, o nome deveria ser também. É por isso que eu 

escolhi o nome de Cité nationale de l’Histoire de l’Immigration”. 194 

 

1.2.3 O projeto científico e cultural para o novo museu  

Previa-se na Missão Toubon que: 

 
Após a decisão do Governo, a Missão preparará, em conexão com o 
Ministério da Cultura, um programa científico e museológico para o 

estabelecimento, a fim de especificar os eixos de seu projeto.195 

 

Assim, em 2005, começou-se a escrever o projeto científico e cultural da 

Cité. Philippe Dewitte, responsável pelo projeto científico desde a Missão 

Toubon, foi afastado devido a graves problemas de saúde. Por isso, recrutaram 

Marianne Amar, historiadora especializada em história da imigração e na 

Europa como refúgio, com ênfase nos anos de 1930 a 1950.196 Amar assumiu 

a direção científica do projeto ainda no primeiro semestre de 2005 e até hoje é 

a responsável pelo departamento de pesquisa da instituição. A redação do 

projeto científico, juntamente com a guarda de uma coleção, era imprescindível 

para que a Cité obtivesse a “etiqueta” (label) de Musée de France, na 

perspectiva para alcançar legitimidade no âmbito jurídico. Segundo Marie-

Christine Labouurdette, diretora dos Musées de France, essa nomenclatura – 

Cité – é recente, e foi estabelecida com a modificação do panorama museal 

francês a partir da criação da lei de museus em 2002, a qual já mencionamos e 

que previa impreterivelmente a formação de uma coleção.197 Por isso, o projeto 

ainda enfrentava questões em relação a sua aceitabilidade, pois para muitos 

serviços do Estado a Cité aparecia como um “filho ilegítimo” ou um “filho não 

desejado”, nas expressões de Luc Gruson. 198 

Afim de alterar essa perspectiva, o projeto científico e cultural deveria 

ser escrito de pronto. O projeto, redigido por Gruson e e Hélène Lafont-

Couturier,   foi elaborado para ser um guia prático aos funcionários e dirigentes 

do museu nas diferentes atividades desenvolvidas, para além das atividades 

                                                           
194 GRUSON, Luc. Ibidem, p. 127. 
195 Tradução livre do original: Après la décision du Gouvernement, la Mission préparera, en lien avec le 
ministère de la Culture, un programme scientifique et muséographique pour l’établissement, afin de 
préciser les axes de son projet. TOUBON, Jacques. Ibidem, p. 28. 
196 Disponível em: <http://isp.cnrs.fr/?AMAR-Marianne>. Consulta em 01 dez. 2018. 
197 LABOURDETTE, Marie-Christine. Les muséés de France. Paris: Puf, 2015. 
198 GRUSON, Luc. Ibidem p. 136 

http://isp.cnrs.fr/?AMAR-Marianne
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relacionadas às coleções prevista na lei de museus de 4 de janeiro de 2002.199 

Reafirmava-se vocação científica e cultural da instituição, mas também seu 

compromisso com as atividades artísticas e culturais, organizações de 

colóquios, centro de pesquisa composto por midiateca, proposição de 

atividades pedagógicas e uma forte parceria com a sociedade civil, que tornam 

esse estabelecimento tão singular no universo dos museus nacionais.  

O primeiro capítulo do projeto reafirma o modo de trabalho participativo 

que foi configurado desde a Missão Toubon, e reconta a saga da escolha do 

prédio. Já o segundo capítulo conta sobre o aquário com o qual a Cité dividia 

espaço no Palais.200 O capítulo que interessa sobremaneira a essa pesquisa, 

que enfoca as coleções da instituição, foi redigido por Hélène Lafont-Couturier, 

que a dividiu em três categorias: o recolhimento organizado da memória viva; 

chamada direta às populações envolvidas, especialmente em âmbito regional e 

local com o auxílio de intermediação das associações; e aquisição de objetos e 

obras de arte realizadas pelos artistas. Dessa forma, três eixos de aquisição 

foram determinados: 

1) Imagem: a ascensão sem precedentes da imagem nos últimos dois 
séculos, tornou esse domínio fundamental para a proposição da Cité. 

A imagem, que pode ser analisada do ponto de vista documental, 
estético e técnico, será um dos eixos importantes da constituição e 
desenvolvimento das coleções. 

2) Objeto: a coleta de objetos deve igualmente permitir o registro da 
memória das pessoas detentoras deste objeto. Sem esse 
procedimento, nós corremos o risco de perder o significado completo 
do objeto. Duas orientações principais conduzirão na coleta de 
objetos: 
- Objetos de memória que testemunham uma relação afetiva (a face 
oculta do objeto, ligada especialmente ao percurso de vida) 
- Objetos que têm força de evocação imediata (a mala, a máquina de 

costura, o martelo, a sacola Tati 201, o tagine Tefal ®)  
3) Obra de arte: é pouco provável que a Cité disponha um dia de 

orçamento que permita adquirir obras de Brancusic, Picasso, 

                                                           
199 “Conservar, restaurar, estudar e enriquecer suas coleções; tornar suas coleções acessíveis ao mais 
amplo público possível; conceber e colocar em prática ações educativas e de difusão visando assegurar 
o igual acesso de todos à cultura; contribuindo para o progresso do conhecimento e da pesquisa, assim 
como para sua difusão” POULOT, Dominique. Ibidem, 2013, p. 19. e LABOURDETTE, Marie-Christine. 
Ibidem. 
200 Aquário tropical destinado a mostrar a riqueza da fauna aquática das colônias, aberto na Exposição 
Colonial de 1931. 
201 Tati é uma marca francesa que vende produtos têxteis, utensílios domésticos, brinquedos, produtos 
de armarinhos. Suas lojas, famosas por seus preços baixos, estão presentes na França, assim como na 
Espanha, Polônia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Emirados Árabes Unidos. Para maiores informações sobre 

a relação desta loja com a temática imigratória consultar: ZALC, Claire. « Tati, ou l’invention du maxi-
discount textile (1945-années 1980) », Revue européenne des migrations internationales. vol. 28 - n°4, 

2012. 
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Kandinsky, Sam Francis, Hantaï, Riopelle, Adami ou Velickovic. 
Esses artistas são, além do mais, muito bem representados nas 
coleções francesas. Como a Cité deseja se inscrever na 
complementariedade desses estabelecimentos existentes, esse eixo 
de aquisição não se justifica. Contudo, para um certo número de 
artistas, sejam ou não imigrantes, a problemática da imigração está 
no centro de suas preocupações e no seu percurso artístico (o olhar 
para a imigração, não é somente ligados aos artistas de origem 
estrangeira). Para além do caráter ilustrativo para a proposta da Cité, 

o museu deseja estudar essa produção e constituir progressivamente 
uma coleção que seja significativa desse fenômeno. As obras que 
reunirem uma qualidade reflexiva e plástica excepcionais terão seu 

lugar nas coleções da Cité. 202  

Apesar do detalhamento de cada eixo, as primeiras aquisições foram 

feitas, na realidade, na perspectiva da realização da exposição Repèrs. A 

Missão deveria inaugurar a Cité com a apresentação dessa exposição, por 

isso, o projeto expográfico foi feito simultaneamente com a aquisição de obras 

de artes, objetos e documentos. Helène Lafont-Couturier entendia o tamanho 

do desafio que tinha pela frente, por isso anunciou de pronto que a exposição 

inaugural seria mais sobre a história da imigração na França do que a 

apresentação de coleções permanentes, como em um museu tradicional.203  

 

1.2.4 A (não) inauguração da Cité (2007) à inauguração do Musée (2014)  

A intenção de inaugurar a Cité no primeiro semestre de 2007, ou seja, 

ainda sob a gestão de Jacques Chirac, não foi exequível. Em maio desse ano, 

Nicolas Sarkozy ganhou a corrida eleitoral e tornou-se o novo presidente da 

França. Já se apontou anteriormente o ponto de vista de Sarkozy contrário à 

                                                           
202 Tradução livre do original: 1) L’image: l’essor sans precedente de l’image au cours des deux dernièrs 
siècles rent se domaine foundamental pour le propos de la Cité. L’image, qui peut être tour à considérée 
du point de vue documentaire, esthétique et technique, sera um des saxes importantes de constituition 
et de développement de collections. 2) L’objet: “La collect des objets doit idéalement permetter la 
mémoire des personnes détentrice de l’objet. Sans cette démarche, nous risquons de passer à côté de la 

totalité de signification de l’objet. Deux orientations principales seront menées en matière de collect 
d’objets: - les objets de mémoire quitter témoignent d’un attachament affective (la face cachée de 
l’objet, liée notamment à de parcours de vie); - les objet qui ont une force d’évocation immédiate (la 
valise, la machine coudre, le marteau-piqueur, le sac Tati, le tagine Téfal, etc.)” 3) Les œuvres d'art: “Il 
est peu probable qui la Cité puis um jour dispose de um buget qui lui permette d’acquérir des  œuvres 
de Brancusi, Chagall, Picasso, Kandinsky, Sam Francis, Hantaï, Riopelle, Adami ou Velickovic. Ces artistes 
sont pas ailleurs três bien représentés dans les collections française. Comme la Cité souhait s’inscrire un 

complémentarité des établissement existant, cet axe d’acquisition ne se justifie pas. Par contre, pour um 
certain nombre d’artistes, issus pour nom de l’immigration, la problématique de l’immigration et au 
centre de préocupations de leus démarche artistique (le regard de l’immigration ne pas forcément lié 
aux artistes d’origene étrangèrs). En dehors du caractère illustratif au le propôs de la Cité, le musée 
souhaite étudier cette production et constituer progressivement une collection qui soit significative de 

ce phénomène. Les œuvres qui réunissent une qualité réflexive et plastique exceptionnelle ont donc 
tout leur place dans le collection de la Cité”.  GRUSON, Luc. Ibidem, p. 139 
203 Idem, ibidem, p. 140. 
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imigração no caso do fechamento do campo de refugiados em Sangatte, 

posicionamento que seguirá sustentado durante seu mandato. Uma de suas 

primeiras ações enquanto presidente foi a instauração do Ministério da 

Imigração, Integração e Identidade Nacional, com forte apelo desfavorável à 

imigração – ação completamente contrária à natureza do projeto da Cité. 

Nesse momento, às vésperas da inauguração da instituição, oito membros do 

comité histórico (Marie-Claude Blanc-Chaléard, Geneviève Dreyfus-Armand, 

Nancy Green, Gérard Noiriel, Patrick Simon, Vicent Viet, Marie-Christine 

Volvovitch-Tavares e Patrick Weil) responsáveis por validar o conteúdo da 

exposição, pediram demissão com a intenção de posicionarem-se em 

discordância ao novo ministério e à perspectiva com que o novo governo 

examinava à imigração.204  

É nessa atmosfera de conjuntura política tensa que a Cité National de 

l’Histoire de l’Immigration abriu suas portas em 10 de outubro de 2007. Esse 

acontecimento é lido como a “não inauguração”205 pelo fato da cerimônia de 

abertura não contar com a participação do presidente Nicolas Sarkozy, que, 

ironicamente, era descendente de imigrantes húngaros e gregos, e tampouco 

com a presença do ministro da imigração, integração e identidade nacional, 

Brice Hortefeux.206 A ausência presidencial foi um acontecimento ímpar na 

França, visto que o Estado é totalmente imbricado na concepção e no 

financiamento dos museus207 e a presença da autoridade presidencial é regular 

nas cerimônias de inauguração dessas instituições. 

O governo de Sarkozy pareceu demonstrar constrangimento em 

inaugurar a instituição no momento em que multiplicou leis de estigmatização 

aos imigrantes, com o controle dos extra-comunitários e europeus que não 

faziam parte da Comunidade Europeia, nas fronteiras, expulsões de imigrantes 

sem registro e a decisão de extinguir o direito de asilo. 208 O governo também 

temia que o prédio fosse transformado em um lugar de reivindicações contra a 

política imigratória, receio que se confirmou quando trabalhadores imigrantes 

                                                           
204 NOIRIEL, Gérard. “La raisons d’une démission”. In: À quoi sert “l’identie nationale” Marseille: Agone, 
2007. p. 139 – 148.  
205 GRUSO, Luc. Ibidem p. 145 
206 NOIRIEL, Gérard. Ibidem, p. 145. 
207 POULOT, Dominique. Ibidem, 2013.  
208 FAUVEL, Muriel. Ibidem. p. 131. 
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sem registro, que estavam em greve, ocuparam o edifício para ganharem 

visibilidade, entre outubro de 2011 e março de 2012. 209 

 A imprensa pouco se atentou ao evento de inauguração da Cité. Os 

jornalistas que o fizeram concentravam-se em indagar o posicionamento da 

nova instituição na polêmica dos debates imigratórios, pouco importando o 

projeto científico e cultural. Já aqueles encarregados em escrever para as 

colunas e cadernos dedicados à cultura, simplesmente não fizeram menção à 

inauguração, ficando claro que a instituição ainda não tinha alcançado um 

status cultural.210 Toubon, ao ser questionado por uma jornalista sobre a 

ausência de Sarkozy, respondeu: 

Minha preocupação, minha prioridade é de abrir a Cité, e fazê-la viva. 
O evento político pouco me importa. Meu desejo é que a Cité acredite 
em sua mensagem própria e que não impomos a ela. A História tem 

uma força em si mesma que deve ser absolutamente protegida.211   

Apesar dos enredamentos políticos, a Cité abriu suas portas ao público, 

sob a direção de Patricia Sitruk, francesa nascida na Tunísia, que tinha 

experiência na área de imigração por ter dirigido o Fonds d'action et de soutien 

pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), contudo, sem 

nenhuma experiência prévia na área da museologia. O desafio de seguir com 

sua missão de “mudar o olhar sob a imigração na França”212 era duplo: primeiro 

de constituir uma coleção que fosse assimilada como patrimônio comum, isto é, 

que o patrimônio do imigrante fosse reconhecido como patrimônio nacional; o 

segundo era de colocar no seio de seu projeto o público, desafiando-se em ser 

uma instituição em rede, um museu vivo.213 No dia da abertura, foi também 

inaugurada a exposição Repèrs, elaborada em menos de dois anos e que tinha 

                                                           
209 GRUSON, Luc. “Un musée peut-il changer les représentations sur l'immigration? Retour sur les enjeux 
de la Cité Nationale de l'histoire de l'immigration et sur son occupation par les sans-papiers”. Hommes 
et migrations, Paris, n. 1293, set/out. 2011. p. 18. 
210 GRUSON, Luc. Ibidem, 2017, p. 126 
211 Tradução livre do original: Ma préoccupation, ma priorité est d’ouvrir la cité, de la fair vivre. Em faire 
um événement politique m’importe peu. Mon souhait est que la cité accrédite son propre message et 

qu’on ne lui em impose pas un. L’histoire a une force en elle-même qu'il faut absolument proteger. 
EECKHOUT, Laetitia van. “Changer le regard sur l’immigration”. Le Monde, 09/10/2007. Disponível em: 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/10/09/changer-le-regard-sur-l-immigration_963826_322 
4.html> Acesso em: 10 mai. 2019. 
212 CITÉ NATIONALE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Projet Scientifique et Culturel (CNHI). Paris: 

CNHI, 2005. p. 10  
213 CITÉ NATIONALE DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION. Dossiers de presse de ouverture la Cité 

nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI). Paris: CNHI, 2009, p. 5. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/10/09/changer-le-regard-sur-l-immigration_963826_322%204.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/10/09/changer-le-regard-sur-l-immigration_963826_322%204.html
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como objetivo recontar a história da imigração na França nos últimos dois 

séculos. 

 Os anos passaram e a Cité não possuía verdadeiros meios de 

comunicação e ainda sofria com a conduta desinteressada da imprensa 

dedicada à área cultural, indiferente à existência de um museu da imigração.214 

Em consequência, a visitação ao museu era baixa, ainda que novas atividades 

fossem concebidas, como a mediática, o auditório, as atividades extramuros. A 

falta de perspectiva e os resultados pouco expressivos, culminaram com um 

artigo publicado no Le Monde por Michel Guerrin, denominado “Le Musée 

Fantôme” (O museu fantasma).215 Sintomático do desprestígio sofrido pela Cité 

é o fato de que mais uma vez a notícia foi publicada no caderno de Sociedade 

e não de Cultura. Guerrin, ao visitar periodicamente o Palais de la Porte Dorée, 

constatou que as pessoas na fila do caixa desejam comprar ingressos para 

visitarem apenas o Aquário Tropical, situado no sobsolo do edifício, que há 

pouco tinha inaugurado uma nova exposição com tubarões, e não visitar a 

exposição da Cité. Guerrin escreveu: 

Perguntamos ao caixa como o público está dividido. Silêncio 
envergonhado. "Eu dou a resposta oficial ou a verdade?" Nós 
optamos pelo segundo: "90% do aquário e 10% da Cité". Os números 

se equilibram durante a semana? "Dificilmente, mas graças aos 
grupos escolares que vêm, forçados." Há um bilhete comum atraente 
em 8,50 euros. Mas por três horas, contamos com apenas 40 

pessoas na Cité, enquanto o aquário estava lotado.216 
 
 

 Além do problema da baixa adesão de público, o presidente do 

Conselho de Administração foi demitido em junho 2009, sem substituição. A 

diretora Sitruk propôs como alternativa a criação de um pré-conselho de 

administração que deveria aprovar o orçamento e as atividades previstas para 

o ano seguinte. Outro ponto problemático era que o conselho de orientação 

atuava reduzidamente, por conta das conjunturas políticas que ocasionaram a 

                                                           
214 GRUSON, Luc. Ibidem, 2017, p. 148. 
215 GUERRIN, Michel. “Le Musée Fantôme. Le Monde, 19 mar 2010. Disponível em: <https://www.le 
monde.fr/ societe /article /2010/03/ 19/le-musee-fantome _1321510_ 3224.html.> Acesso em: ago. 
2017. 
216 Tradução livre do original: “Nous demandons au caissier comment se répartit le public. Silence gêné. 
"Je donne la réponse officielle ou la vérité?" Nous optons pour la seconde: "90 % l'aquarium et 10 % la 

Cité." Les chiffres s'équilibrent-ils en semaine? "A peine, mais grâce aux groupes scolaires qui viennent, 
forcés." Il existe un billet commun attractif à 8,50 euros. Mais, pendant trois heures, nous avons 

comptabilisé à peine 40 personnes dans la Cité, alors que l'aquarium était bondé”. Idem, op. cit. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2010/03/19/le-musee-fantome_1321510_3224.html
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demissão dos historiadores em 2007, e que também não foram substituídos 

após quase três anos; além de que o mandato da diretora Sitruk se encerraria 

em 2010 e não seria renovado.217 Todos esses meandros enfraqueciam ainda 

mais o funcionamento já frágil da nova instituição. Uma atitude afim de reverter 

essa situação deveria ser tomada de imediato. Enfim, duas personagens 

chaves foram admitidas ainda em 2010 e geraram a guinada na história 

institucional: Mercedes Erra, empresária especialista na construção de marcas 

e em comunicação,218 contratada para assumir a presidência do Conselho 

Administrativo,219 e Luc Gruson, indicado para assumir como o novo diretor da 

Cité. Especulou-se na mídia sobre escolha da nova direção, uma vez que 

Gruson era amigo pessoal da família de Carla Sarkozy, a esposa do 

presidente,220 contudo, os rumores não foram maiores do que sua experiência 

comprovada, uma vez que ele foi o profissional que liderou a missão de pré-

configuração da CNHI e antigo presidente da ADRI.  

Um diagnóstico em seis eixos foi solicitado de imediato por Gruson, em 

2010, para compreender as dificuldades e complicações que a Cité enfrentava: 

política cultural; recursos e difusão; produção e difusão de saberes; visibilidade 

da Cité e desenvolvimento de públicos; recursos próprios; e gestão do 

estabelecimento público.221 Entre os pontos analisados por cada um desses 

eixos, destacamos que o diagnóstico apontou: falta de coerência na 

programação, exposições temporárias pouco atrativas ao público, falta de 

clareza na articulação do projeto com o edifício, pouca notoriedade da 

biblioteca que também não definia sua política editorial, pouco destaque à 

disciplina da História no projeto científico e cultural, dificuldade em gerar 

recursos próprios com a baixa visitação do público pagante, organograma 

defasado, e, em relação ao discurso da exposição, constatou-se grande 

enfoque na integração dos imigrantes na sociedade francesa, quando na 

realidade os resultados desta integração não são valorizados. Assim, a 

                                                           
217 COROLLER, Catherine. Du galon pour un proche de la famille Bruni-Tedeschi. La nomeation de Luc 
Gruson à la tête de la Cité de l’histoire de l’immigration surpred. Libération, 13 abr. 2010 
218 Disponível em: <https://www.linkedin.com/in/mercedes-erra-00581958/>  Acesso em abr. 2019 
219 SHERMAN, Daniel. The perils of patrimoine: Art, History and Narrative in the Immigration History 
Museum, Paris. Oxford Art Journal, Volume 39, Issue 3, December 2016, p. 357 – 480. 
220 COROLLER, Catherine. Ibidem. 
221 GRUSON, Luc. Archives personnelles/EPPD-cnhi/dossier courant2010_2011/fichier word “lettre 13 

avril 2010” Apud GRUSON, Luc. Ibidem, 2017, p. 152. 

https://www.linkedin.com/in/mercedes-erra-00581958/
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primeira tentativa de resposta apontada por esse diagnóstico foi a proposta de 

revisão da exposição de longa duração Repèrs – a qual foi reinaugurada ao 

público somente em 2014. De imediato naquele momento, novas exposições 

temporárias foram elaboradas, divididas entre temáticas histórias e temáticas 

culturais – a primeira exposição temporária realizada pela nova gestão foi a 

exposição “Allez la France! Football et immigration, histoires croisées”, que 

relacionava imigração e futebol, temática em voga em 2010 com a Copa do 

Mundo ocorrida na África do Sul.222  

Mercedes Erra contribuiu enormemente para a renovação da imagem e 

do posicionamento da Cité, e pode-se dizer que o maior reflexo de seu trabalho 

foi, indubitavelmente, a mudança de nome da instituição de Cité para Musée.223 

O principal problema da instituição consistia, para Erra, na falta de identificação 

para seus parceiros e para o público. Segundo ela, o nome Cité National de 

l’Histoire de l’Immigration, era confuso, e poderia ser assimilado para quem não 

conhecesse o projeto a qualquer setor administrativo ou até mesmo a um bairro 

urbano. Outro ponto negativo diagnosticado era a identidade coorporativa 

assumida pela Cité. Erra considerava o logotipo, criado por Yann Legendre e 

Pete Jeffs224, incompreensível  e pouco utilizado na comunicação.225  

                                                           
222<http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2010-06/allez-la-france-football-et-immigration-
histoires-croisees> 
223 SHERMAN, Daniel. Ibdem.  
224 STEVENS, Mary. The Visual Identity of the Cité nationale de l’histoire de l’immigration (National 
Museum of Immigration). Conferência “Diversity in cities: Visible and invisible walls” 11 a 12 de 

setembro de 2007. UCL, Londres, p. 6 <http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/EURODIVPapers/ 
default. Htm> 
225 GRUSON, Luc. Ibidem, 2017, p. 164.  

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2010-06/allez-la-france-football-et-immigration-histoires-croisees
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2010-06/allez-la-france-football-et-immigration-histoires-croisees
http://www.feem.it/Feem/
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Figura 1: Logotipo da Cité National de l'Histoire de l'Immigration em duas rotações 

diferentes 

 

Fonte: © Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 

 Mary Stevens, em um trabalho que apresenta a leitura da visão de 

diversidade cultural incorporada pela identidade da Cité,interpreta o “design 

gráfico como prática etnográfica”226. As letras que formam o logotipo da Cité, a 

primeira vista, formam também  a silhueta de pessoa. Stevens, em análise 

mais esmiuçada, interpretou que através do globo que constitui a "cabeça", é 

também formado um fórum, um espaço para ouvir e para fazer perguntas. Este 

globo significaria também a inclusão. O indivíduo que é formado pelas letras 

representaria o imigrante. Por entre a letra E, haveria a alusão das colunas de 

uma fachada do templo, da Cité, do museu. E a formação integral da figura 

seria uma chave e, portanto, um convite, um símbolo de hospitalidade. Erra 

considerava esse logo da Cité, enquanto identidade corporativa, ineficaz e 

propôs, juntamente com a agência de publicidade BETC, outro logo que fosse 

de assimilação visual imediata, além de uma nova campanha de 

comunicação.227 Em 2013, efetivam-se todas essas propostas e a Cité torna-se 

oficalmente Musée National de l’Histoire de l’Immigration.  

                                                           
226 STEVENS, Mary. Ibidem, 2007, p.7 
227 MANON. De la Cité au Musée: le nouveau logo doré du Musée de l’Immigration. Logo News. 25 jul. 
2013. Disponível em: <http://logonews.fr/2013/07/25/de-la-cite-au-musee-le-nouveau-logo-dore-du-

musee-de-limmigration/> Acesso em 12 abr. 2019. 

http://logonews.fr/2013/07/25/de-la-cite-au-musee-le-nouveau-logo-dore-du-musee-de-limmigration/
http://logonews.fr/2013/07/25/de-la-cite-au-musee-le-nouveau-logo-dore-du-musee-de-limmigration/
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Figura 2:  Logotipo do Musée National de l'Histoire de l'Immigration 

 

Fonte: © Musée National de l'Histoire de l'Immigration. 

 

 O ano de 2014 foi decisivo para a história do Musée. Jacques Toubon 

nomeado Defensor de Direitos, deixaria o projeto, ao passo que o historiador 

Benjamin Stora foi nomeado pelo Primeiro Ministro para ocupar seu lugar na 

presidência do Conselho de Orientação.228 Dentre as novas perspectivas que 

Stora julgava necessárias à instituição, destacava-se a ideia de oferecer ao 

público chaves interpretativas para as questões contemporâneas da imigração. 

Não obstante, sua principal contribuição foi muito mais significativa: receber o 

reconhecimento das autoridades do Estado, pois, enfim o Musée National de 

l’Histoire de l’Immigration foi formalmente inaugurado. 

O discurso proferido pelo Presidente François Hollande marcou a 

inauguração oficial do Musée National de l’Histoire de l’Immigration em 15 de 

dezembro de 2014. Ainda que tenha apresentado a França como um país de 

imigração, um país de acolhimento, Hollande não ignorou o fato da temática 

ser encarada como um objeto controverso. Para ele: 

A vocação do museu é mostrar o processo contínuo pelo qual a 
nação integrou populações de origem estrangeira e preservou a sua 
unidade, reconhecendo a diversidade de origens e culturas. Este 
museu é mais que um símbolo. É uma mensagem de confiança na 
história do nosso país, mas também em quem somos e no que 
podemos fazer.229 

                                                           
228 JOURNAL OFFICIELE – Texte nº 115  Décret du 1er août 2014, portant nomination du président du 
conseil d'orientation de l'Etablissement public du palais de la porte Dorée - M. STORA (Benjamin), 02 

ago. 2014, p. 12845.  
229 Tradução livre do original: La vocation de votre musée est de montrer le processus continu par lequel 

la Nation a intégré les populations d'origine étrangère et a su préserver son unité tout en reconnaissant 
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Suas palavras não foram proferidas no sentido de pacificar o contexto 

em que a instituição foi gerada ou de omitir a forma de como a imigração era e 

é assimilada como uma questão problemática para o Estado. Explicitou o 

preconceito, a xenofobia, o racismo e até mesmo falou sobre massacre, 

aludindo aos trabalhadores italianos mortos por nacionais em 1893 na comuna 

de Aigues-Mortes. Mencionou também casos de antissemitismo ocorridos na 

França, destacando o caso Dreyfus.230 

Hollande não ignorou o fato da ausência até então de uma inauguração 

solene e oficial, pois esse assunto foi abordado em seu discurso sem, contudo, 

fazer um julgamento direto do antigo chefe de estado, Nicolas Sarkozy. O 

presidente não demonstrou constrangimento ao pronunciar que:  

Sete anos é muito tempo para uma inauguração oficial. Foi 
necessário que ela fosse suficientemente pensada para que pudesse 
acontecer hoje, como se a imigração fosse sempre um assunto difícil 
seria melhor não falar, ou então com certas palavras e sob certas 

circunstâncias.231 

 

Ao que tange ao acervo museológico, Hollande reportou-se aos 
doadores que contribuíram com a formação da coleção e expressa sua 
gratidão:  

Agradeço aos doadores que tornaram possível por meio de um 
instrumento musical, uma máquina, um tecido, demonstrar a 
conexão que eles tinham com a França e também com o seu 

país de origem. Como se o país de origem viesse aqui para 
oferecer ao país de acolhimento, isto é para a França.232 

 

A inauguração como marca do reconhecimento presidencial foi de 

extrema importância para a legitimação do MNHI, contudo, não foi a panaceia 
                                                                                                                                                                           
la diversité des origines et des cultures. Ce musée est plus qu'un symbole. C'est un message de 
confiance dans l'histoire de notre pays mais aussi dans ce que nous sommes et de ce que nous pouvons 
faire. HOLLANDE, François. Discours d'inauguration du Musée de l'histoire de l'immigration. 16 dez. 
2014, p. 2 <https://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-inauguration-du-musee-de-l-histoire-
de-l-immig ration> Acesso em: abr. 2018. 
230 Idem, op. cit., p. 8. 
231 Tradução livre do original: Sept ans c'est long pour une inauguration officielle. Il fallait qu'elle soit 
suffisamment réfléchie pour qu'elle puisse avoir lieu aujourd'hui, comme si l'immigration devait être 
toujours un sujet difficile dont il vaudrait mieux ne pas parler, ou alors avec certains mots et dans 
certaines circonstances. Idem, op. cit., p. 3. 
232 Tradução livre do original: Je remercie les donateurs qui ont fait en sorte de pouvoir par un 

instrument de musique, une machine, une étoffe, démontrer le lien qu'ils avaient avec la France et avec 
aussi leur pays d'origine. Comme si le pays  d'origine venait ici s'offrir au pays d'accueil, c'est-à-dire à la 

France. Idem, op. cit., p. 4  

https://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-inauguration-du-musee-de-l-histoire-de-l-immig%20ration
https://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-inauguration-du-musee-de-l-histoire-de-l-immig%20ration
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para as dificuldades que enfrentava no que tange, por exemplo, a questões de 

restrição orçamentárias. O relatório de atividades anuais produzido pela 

instituição no ano de 2014 frisa: 

Em 2013, duas comissões de aquisição validaram 82 aquisições por 
um montante de € 150.750, contudo, em 2014, não aconteceram 
nenhuma aquisição foi possível. Esta situação excepcional é a 
consequência da abolição do subsídio de aquisição do Ministério da 
Cultura e Comunicação.233 

 

 Essa situação foi estendida até o ano de 2018. Ou seja, durante quatro 

anos a instituição não adquiriu novos itens, nem mesmo por meio de doações. 

Mas isso não significa que ficou engessada pois, ao contrário, muitas 

atividades foram desenvolvidas ao longo desses anos, e o acervo já 

estabelecido foi explorado em exposições de curta duração com grande 

reconhecimento do público234 e na ampliação da exposição de longa duração, 

que a partir de 2015 cria um novo espaço dedicado a personalidades culturais, 

esportivas e científicas.235  

À vista disso, houve aumento no número de público. Em 2015, 42% dos 

visitantes do Palais de la Porte Dorée, isto é, 143.780 pessoas, visitaram o 

MNHI durante o ano, dissipando-se a imagem estigmatizada de museu 

fantasma. No entanto, esse número sofrerá uma queda de 10% no ano 

seguinte, por conta dos atentados ocorridos em Paris em novembro de 2015, 

caracterizados de cunho terrorista. Esse acontecimento impactou o número de 

visitantes de 2016 na medida em que muitas escolas cancelaram suas 

atividades de visitas a instituições culturais como medida preventiva ou política 

da securitização: 

O presidente francês François Hollande afirmou que seria declarado 
estado de emergência em toda a França, e que as fronteiras 

                                                           
233 Tradução livre do original: Si, en 2013, deux commissions d’acquisition avaient validé 82 acquisitions 
pour un montant total de 150 750 €, en revanche, en 2014, aucune commission d’acquisition n’a été 
réunie et aucune acquisition n’a été possible. Cette situation exceptionnelle est la conséquence de la 
suppression de la subvention d’acquisition du ministère de la Culture et de la Communication. MUSÉE 
NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION ET AQUARIUM TROPICAL. Rapport d’activites - 2014. 
Paris, 2014. 
234 Observemos o aumento no número de visitantes nas exposições de curta duração: Fashion Mix. 
Mode d’ici, créateurs d’ailleurs (dezembro 2014 – junho 2015) contou com 87.375 visitantes; Albums. 
Bande dessinée et immigration (outubro 2013 – abril 2014) contou com 67.556 visitantes; Vies d’Exil 
(outubro 2012 – maio 2013) contou com 37.816 visitantes; J’ai deux amours (novembro 2011 – junho 
2012) contou com 36.235 visitantes; Polonia (março 2011 – outubro 2011) contou com 28.579 

visitantes; Générations (novembro 2009 – abril 2010) contou com 25.481 visitantes. MUSÉE NATIONAL 
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION ET AQUARIUM TROPICAL. Rapport d’activites - 2015. Paris, 2015. 
235 Idem, Ibidem, p. 17. 
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nacionais seriam fechadas após uma série de atentados realizados 
em Paris na noite de sexta-feira (...) “É horrível”, disse Hollande, 
numa breve declaração transmitida pela televisão, acrescentando que 
se havia convocado uma reunião interministerial. “Será declarado 
estado de emergência”, disse ele. “A segunda medida será o 
fechamento das fronteiras nacionais”, acrescentou. “Devemos 
garantir que ninguém entre aqui para cometer qualquer tipo de ato, e 
ao mesmo tempo assegura que aqueles que cometeram esses 

crimes serão presos se tentarem sair do país.”236 

 

Depois dos atentados em Paris e do alarmismo subsequente, bem como 

da declaração presidencial inferindo que as ameaças vêm de fora e que as 

fronteiras territoriais nacionais não podem ser porosas a elas, o MNHI teve de 

assumir papel central nesse contexto tenso. A realização da exposição de curta 

duração Frontièrs, elaborada pela cientista política Catherine Wihtol de 

Wenden e pelo o historiador Yvan Gastaut, foi concebida habilmente neste 

momento. Também foi arquitetado Le grand festival (O grande festival), 

atividades, compostas por 70 eventos gratuitos contra o racismo e 

antissemitismo com apresentações artísticas, debates, apresentação de filmes, 

oficinas e fóruns de discussão. O museu completou sua primeira década, em 

2017, em um momento de efervescência no debate das questões imigratórias 

relacionadas a atentados terroristas pela Europa, tornando-se mais do que 

nunca um lugar importantíssimo na busca da compreensão empática e 

solidária das questões do mundo contemporâneo. 

 Nesse sentido, pode-se concluir que o MNHI de Paris e o MI de São 

Paulo tiveram ao longo de suas trajetórias institucionais questões semelhantes 

enquanto à escolha do edifício em suas fases iniciais e a reforma destes. Os 

dois em suas primeiras fases não foram oficialmente inaugurados, ainda que 

no MNHI tenha sido realizada uma cerimônia sem a presença presidencial, no 

MI, o projeto debutante é levado para o prédio da Hospedaria e dá 

continuidade nas exposições que o Centro Histórico do Imigrante já levava a 

cabo. E o principal para a pesquisa apresentada, ambos museus empreitaram 

campanhas de captação de acervo desde os seus primeiros momentos, haja 

que vista que os dois foram criados por decisões políticas e sem acervo. 

Assim, apresentaremos como as coleções foram formadas, dedicando-nos 

primeiramente à coleção do MI.  

 

                                                           
236 Huffington Post, 13 nov. 2015 apud BAUMAN, Zygmunt. Ibidem, p. 29.  
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Capítulo 02: Formação do acervo Museu da Imigração do Estado de São Paulo 
 

Mobiliários, malas, máquinas fotográficas, utensílios de cozinha, 

documentos pessoais, fotografias, indumentária, obras de arte, objetos 

religiosos, publicações, bandeiras, ferramentas e instrumentos de trabalho, 

objetos de adorno e decoração, brinquedos, instrumentos musicais, discos, 

equipamentos domésticos, aparelhos de reprodução sonora e itens de 

escritório, são algumas das tipologias que compõem o acervo do MI237 e que 

nos auxiliam na compreensão das dimensões simbólicas da construção e da 

concepção de um acervo que seria capaz de documentar a imigração pela 

instituição museológica paulista. Tais objetos são produtos materiais gerados 

pela dinâmica da sociedade, que carregam sentidos produzidos em sua 

apropriação, e é precisamente no recolhimento e na organização sistemática 

destes artefatos que os museus desempenham sua vocação elementar: 

ressemantizar tais objetos, a partir de sua compreensão como fatores de 

mediação de sucessivas gerações que os significaram e ressignificaram e que 

são convertidos, em uma nova camada semântica, em itens de coleção 

museal. 238 No entanto, como aponta Alexandra Galitzine-Loumpet, antropóloga 

vinculada ao grupo de estudo Non-lieux de l'exil da Fondation Maison des 

sciences de l’homme, os estudos sobre fenômenos imigratórios têm concedido 

pouca atenção à cultura material e seus sentidos, e, quando isso ocorre, os 

artefatos são entendidos apenas como traços tangíveis da hipermobilidade 

contemporânea.239  

Tal ausência de prioridade ocorre também nos estudos sobre a 

Imigração em São Paulo, temática que, no entanto, foi amplamente estudada 

nas mais variadas abordagens ligadas às suas dimensões econômicas ou 

étnicas.240 Para muitas desses pesquisadores dedicados aos fluxos 

                                                           
237 MUSEU DA IMIGRAÇÃO. Op. cit. 2017.   
238 Cf. MENESES, U. Ibidem, 1994.  p.33. 
239 GALITZINE-LOUMPET, Alaxandra. Pour une typologie des objets de l’exil. Séminaire l’éxpérience de 

l’exile.  Foundation Maison des sciences de l’homme, nº 46, set. 2013, p.4 
240 No âmbito da história, os estudos referenciais os de ALVIM, Zuleika. Brava Gente! Os italianos em 
São Paulo, 1870 – 1920. São Paulo: Brasiliense, 1986; FAUSTO, B. Historiografia da imigração para São 
Paulo. São Paulo: Sumaré/Idesp, 1991; HOLLOWAY, Thomas. Immigrants on the Land: Coffee and 
Society in São Paulo, 1886-1934. CÁNOVAS, M. Imigrantes espanhóis na Paulicéia: trabalho e 

sociabilidade urbana (1890 – 1922). São Paulo: EDUSP: Fapesp, 2009; BASSANEZI et al. Atlas de 
imigração internacional em São Paulo, 1850-1950. São Paulo: Ed. Unesp, 2008; TRUZZI, O. Redes em 

processos migratórios. Tempo social, São Paulo, vol. 20, 2008, p. 199-218. CARNEIRO, M.; FRANZINA, E. 
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imigratórios no estado paulistano, o acervo documental da antiga Hospedaria 

de Imigrantes foi uma referência importante para suas investigações, pelo fato 

de que os trâmites burocráticos de registro imigratório legaram a essa 

instituição uma vasta quantidade de documentação textual arquivados ao longo 

dos séculos XIX e XX, as quais destacamos: listas de bordos dos vapores 

aportados e saídos de Santos (1888 – 1978); livros de registro de imigrantes e 

migrantes alojados na Hospedaria do Bom Retiro e na Hospedaria do Brás 

(1882 – 1930); processos administrativos na Secretaria da Agricultura (1920 – 

1960); fichas de registro de imigrantes; pedidos de mão de obra qualificada e 

avisos de chamada, séries essas hoje depositadas no Arquivo Público do 

Estado de São Paulo. 

Outras fontes priorizadas pelos estudos imigratórios em São Paulo 

foram as correspondências pessoais, jornais, atas de associações ou cadernos 

privados. Assim, no mais das vezes, a imigração deste estado é estudada a 

partir da documentação textual, confirmando-se também aqui a asseveração da 

antropóloga Galitzine-Loumpet sobre o contexto francês, ambos relegando a 

cultura material a um papel de fonte coadjuvante ou mesmo desprezada.  

Com isso, ainda que, a partir da década de 1990, a cultura material 

tenha se constituído como um campo de pesquisa, com a busca de 

instrumentos metodológicos e debates que afinaram seus conceitos teóricos, a 

operação historiográfica não se alterou substancialmente com a renovação do 

tema, nas palavras do historiador Marcelo Rede, “o reconhecimento da cultura 

material como parte essencial do fenômeno histórico não implicou sua inserção 

decisiva como documento no processo de produção do discurso 

historiográfico”.241 Para os estudos imigratórios essa asseveração é confirmada 

por Paul Basu e Simon Coleman, ao destacarem que apesar da abundância de 

discursos sobre migração e sobre cultura material, há notavelmente pouca 

literatura explicitamente dedicada a essas áreas em um estudo de 

convergência, ainda que o deslocamento de pessoas promova, 

                                                                                                                                                                           
História do Trabalho e Histórias da Imigração: Trabalhadores italianos e sindicatos no Brasil (Séculos 
XIX e XX). São Paulo: EDUSP: Fapesp, 2010; TRUZZI, Oswaldo. Patrícios: sírios e libaneses em São Paulo. 
São Paulo: Ed. Unesp, 2008. TAKEUCHI, Marcia Y. Imigração Japonesa nas revistas ilustradas. 

Preconceito e Imaginário social (1897-1945). São Paulo: Edusp, 2016.   
241 REDE, M. Estudos de cultura material: uma vertente francesa. Anais do Museu Paulista, História e 

Cultura Material, São Paulo, vol. 8 nº 1, 2001. 
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consequentemente, o deslocamento de objetos, afetando o uso e sentidos 

atribuídos a eles.242  

Analisando quantitativamente o acervo do MI, é constatado que os 

objetos tridimensionais têm grande destaque numérico em detrimento às outras 

tipologias documentais mais tradicionais, o que configurou, por um lado, uma 

efetiva novidade no âmbito dos acervos capazes de colaborar para o estudo da 

imigração em São Paulo. Dos 7.739 itens que formam o acervo do Museu do 

Imigração, conforme registrado em seu banco de dados,243 63% é formado por 

objetos tridimensionais. No entanto, em mais uma aproximação positiva com as 

colocações de Galitzine-Loumpet e Rede, tais acervos raramente são utilizados 

como fonte de pesquisa, ainda que esforços da atual gestão busquem 

potencializar os objetos para além da fruição estética. O gráfico seguinte ilustra 

essa diferença entre as quantidades relativas à cada tipologia:  

 

Figura 3: Gráfico – Tipologia do acervo do Museu da Imigração 

 

Fonte: A autora a partir do Banco de dados Inpatrimonium - Museu da Imigração 

 

                                                           
242 BASU, Paul; COLEMAN, Simon.  “Introduction: Migrant Worlds, Material Cultures”, Mobilities, 3:3. 
2008 p. 317. 
243 Última consulta feita ao Banco de dados Inpatrimonium em 23 abr.2019.  
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Para que pudéssemos apreender esse conjunto do acervo, consultamos 

a documentação museológica referente aos objetos, tendo sido analisadas 

diversas tipologias documentais. O documento básico é o livro de tombo 

produzido em 2004 pela equipe da diretora Midory Figuti, com 1.215 registros 

realizados entre 1997 a 2004. Além dele, foram consultados três bancos de 

dados: Acervsys, o primeiro software de catalogação de acervos 

comercializado no mercado brasileiro, desenvolvido pela museóloga Ana Maria 

Leitão, ex-diretora do museu, para catalogação de qualquer arquivo ou coleção 

de valor cultural, histórico ou artístico, e que contava com 1985 fichas de 

registro de acervo; o BDA – Banco de dados de acervo da Unidade de 

Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM) da Secretaria da Cultura, com 

o registro de 5312 fichas; e o Inpatrimonium, software criado pela empresa 

portuguesa Sistemas do Futuro. Este último foi alimentado a partir das 

informações existentes nos outros dois bancos mais antigos e, sendo ele o 

banco de dados mais atualizado e em contínuo processo de alimentação, 

nossa análise quantitativa e os gráficos produzidos foram realizados a partir 

das informações ali extraídas, que conta com 7.739 itens de acervo 

registrados.  Inventários, listagens e fichas de catalogação também foram 

consultados, sobretudo relativos à primeira fase da formação das coleções, 

quando o registro da informação não era informatizado. Quanto à 

documentação das práticas administrativas, consultamos os termos de doação, 

fichas de campo, pautas e atas de reuniões internas e com doadores, além dos 

relatórios trimestrais de atividades, adotados após o sistema de gestão por 

organizações sociais. As resoluções estabelecidas pela Secretaria da Cultura 

com os procedimentos e normas para o recebimento de bens móveis doados 

também foram averiguadas. Um documento indispensável a essa pesquisa foi 

a “Política de acervo do Museu da Imigração” produzido pela equipe da diretora 

Marília Bonas, disponibilizado em 2015 como versão preliminar e, em 2017, em 

sua versão final.  

O objetivo deste capítulo é, portanto, determinar as linhas de forças do 

processo de formação do acervo do Museu da Imigração do Estado de São 

Paulo, sob o prisma da análise quantitativa, acervo esse dividido 

institucionalmente em quatro coleções: coleção museológica; coleção 

bibliográfica; arquivo institucional e coleção de história oral. O foco desta 
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pesquisa na coleção museológica não exclui a possível análise dos outros 

itens, uma vez que eles são, complementares, cada qual funcionando como 

apoio para a interpretação do outro. O escopo principal – a leitura pretendida 

em relação à formação do acervo do Museu da Imigração – será feito em 

quatro fases, divididas entre 1994 a 2018, correlacionando diretamente às 

quatro diferentes gestões que transcorreram no MI. Em outras palavras, 

assumiremos cada direção como um marco na formação do acervo. 

A primeira fase do germe da coleção debutou em 1994 com uma grande 

campanha de captação de acervo proposta pela equipe da diretora Jussara 

Moraes Nunes Ferreira, que pretendia elaborar a primeira exposição do Museu 

da Imigração na sede do Parque Ibirapuera.  

A segunda fase é marcada pela gestão de Midory Figuti, com a 

implementação do museu na sede da Hospedaria do Brás em 1995, devido ao 

solapamento do projeto inicial. A principal particularidade deste momento é o 

aceite deliberado das doações, enquanto consolidava-se na qualidade de 

instituição museal reconhecida pelo público e com aporte do Estado, e tem seu 

escopo alterado juntamente com a denominação de Museu da Imigração para 

Memorial do Imigrante – entre as fases aqui propostas esta é a mais longa, de 

1995 a 2005, e a menos documentada.  

A terceira fase, sob direção de Ana Maria Leitão, foi determinada por um 

novo modelo de gestão misto, em conformidade com o padrão adotado pela 

Secretária de Cultura junto às organizações sociais da cultura. Isso refletiu 

positivamente na coleção, no tocante ao tratamento museológico dos objetos e 

da documentação. Novos itens também foram adquiridos por doação perante o 

aceite de uma comissão de acervo. Ainda assim, muitos processos de doação 

não foram analisados, e constam ainda hoje na reserva técnica do Museu da 

Imigração objetos não musealizados, ou seja, que não fazem parte legalmente 

do seu acervo porque não tiveram o processo de doação concluído. Diante 

desta situação, a última fase proposta, com a diretora Marília Bonas à frente da 

instituição entre 2011 e 2017, decidiu por não ampliar a coleção, dedicando-se 

a estudar e potencializar o acervo já existente.  
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2.1 Uma proto-história da coleção: o acervo legado pelo Centro Histórico 

do Imigrante (1986 – 1995) 

 Se a história institucional do Museu da Imigração perpassa a história do 

Centro Histórico do Imigrante, os acervos dessas duas instituições também se 

relacionam, na medida em que o acervo deste Centro foi transferido em 

âmbitos legais à guarda do Museu da Imigração depois de 1995, quando a 

instituição foi criada e quando se dará o início daquilo que chamamos Fase 1. 

Já mencionamos no Capítulo 1que a intenção do decreto de criação do Centro 

Histórico do Imigrante fixava que este deveria “receber o material que irá 

constituir o acervo documental e museológico, mediante compras, doações, 

legados ou empréstimos”244. Tal diretriz não se efetivou e sua coleção 

museológica foi composta apenas pelo recolhimento dos objetos que foram 

usados na Hospedaria e em tantos outros órgãos governamentais alojados no 

edifício e que ainda estavam dispostos no prédio. 

Para certificar quais objetos foram recolhidos entre 1986 e 1995, e que 

presentemente fazem parte do atual acervo do Museu da Imigração, buscamos 

identificá-los individualmente. Afortunadamente, eles contam com 

identificações registradas fisicamente nas peças, as quais fazem referência aos 

diferentes órgãos que funcionaram na Hospedaria: Departamento de Amparo e 

Integração Social (DAIS); Serviço de Reabilitação Social (SRS); Centro de 

Atenção Integral da Criança e do Adolescente (CAICA); Departamento de Artes 

e Ciências Humanas (DACH), Departamento de Terras, Imigração e 

Colonização (DTIC); Serviços de Imigrantes e Estrangeiros (SIE); Serviços de 

Finalização Estatística (SFE); Departamento de Estatística (DE) e Secretaria de 

Promoção Social (SPS). 

Contabilizam-se 143 itens, em 55 tipologias diferentes. [Fotos no Anexo 

6]  

Quadro 2: Objetos que pertenceram ao Centro Histórico do Imigrante 

Item Quantidade 

Alicate de lacre 1 

Aparador de barbearia 2 

Aparelho de raio X 1 

Armário  12 

Arquivo 1 

                                                           
244 SÃO PAULO (Estado). Ibidem, 1986. 
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Arreios 1 

Balança 2 

Banco  6 

Bandeja 1 

Banheira de criança (carrinho) 1 

Berço 1 

Biombo 1 

Braçadeira 1 

Cadeira 18 

Cadeira de dentista 2 

Cadeira de rodas 1 

Calculadora  3 

Cama 1 

Carimbo  6 

Carrinho hospitalar 2 

Castiçal 1 

Chapeleira 6 

Cinta de montaria  1 

Cofre 1 

Coroa 1 

Criado mudo 3 

Escada 1 

Escarradeira 1 

Escovão  1 

Escrivaninha 6 

Escultura de busto do Visconde de Parnaíba  1 

Ferro de passar 2 

Ficheiro 1 

Genuflexório  1 

Lata de lixo 1 

Luminária 1 

Maçarico  2 

Máquina de costura  2 

Máquina de escrever 7 

Máquina fotográfica  4 

Máquina pica pau  1 

Mesa 10 

Microscópio  1 

Mimeógrafo 1 

Órgão  1 

Papeleira 1 

Pegador de papel 1 

Pintura 3 

Placa  1 
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Poltrona  2 

Relógio de parede 1 

Sacrário 1 

Sofá  1 

Tripé 1 

Ventilador  9 

Fonte: A autora a partir do banco de dados Inpatrimonium do Museu da Imigração.   

O recolhimento desses objetos não se pautava necessariamente pela 

construção de conceitos de um patrimônio representativo da imigração. Eles 

eram voltados à rememoração da história da Hospedaria ou, até mesmo, a 

trajetória continua de mudança de instituição e alguns continuaram sendo 

utilizados enquanto sua funcionalidade, perspectiva contrária a de coleção 

museológica que, como nos lembra Pomian, bane a utilidade dos objetos para 

sempre.245 

A atual gestão do Museu da Imigração tem intenção de privilegiar, entre 

esses objetos recolhidos na primeira fase, aqueles que se relacionam com a 

“experiência dos migrantes no espaço da Hospedaria ou aos serviços ali 

oferecidos, por entender que esses aspectos são os mais trabalhados pela 

historiografia sobre o tema e também os mais significativos e representativos 

de sua trajetória” Sendo possível o descarte mediante às diretrizes de 

avaliação bem delineadas na política de acervo.  

2.2 Fase 1: O início da nova coleção – a coleta de campo (1993 – 1994) 

 

Enquanto as obras do pavilhão Manoel da Nóbrega prosseguem, a 
diretora Jussara Moraes Ferreira, desenvolve campanhas de 
arrecadação para o acervo junto a entidades, clubes e colônias 
radicadas no Estado. Para contribuir; doe, empreste ou informe onde 
encontrar fotos, documentos e objetos que tenham feito parte dessa 
história da imigração 246 

 

Era com esse tipo de apelo que os leitores dos jornais de grande 

circulação e dos jornais voltados às comunidades imigrantes – como no trecho 

acima do Diário Nippak, da comunidade Nikkei – deparavam-se entre 1993 e 

1994. A equipe da diretora Jussara Moraes ansiava pela mobilização de 

                                                           
245 POMIAN, Krzysztof. Op. cit. p. 53 
246 DIÁRIO NIPPAK. Museu da Imigração, uma nova atração em SP. 10 fev. 1993. 
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imigrantes e de seus descendentes para participarem como doadores de 

objetos e documentos para o acervo do Museu da Imigração, que estava em 

pleno processo de concepção. Para qualificar os procedimentos a serem 

adotados em tal processo, uma empresa especializada em museologia, o 

Escritório Julio Abe Wakahara Ltda, foi contratado pela Secretaria de Cultura 

para assessorar as equipes e a diretora.247 

Júlio Abe e Giselle Marques Leite Paixão248 foram os museólogos 

responsáveis pela assessoria na campanha de captação de acervo. Entre as 

tarefas que se incumbiram, destaca-se a proposição para identificação e 

classificação das peças adquiridas (baseando-se no Thesaurus para Acervos 

Museológicos e no Sistème Descritif des Objets Domestique Français); o 

auxílio na proposição de critérios para documentação de acervo com 

elaboração do plano geral de documentação; a elaboração do livro de registro 

de entradas no acervo (documento que não foi encontrado presentemente no 

arquivo do museu); a formulação do sistema de numeração de entradas e a 

formulação da ficha de controle de acervo que indicaria a localização e 

remanejamento das peças.249 O escritório de Júlio Abe também foi 

encarregado da concepção da exposição de longa duração, sendo que o 

arquiteto Alcino Izzo Júnior, sócio desse escritório, atuou no acompanhamento 

do projeto arquitetônico de recuperação e das novas instalações do edifício 

sede do museu no Parque Ibirapuera.  

Para a captação do acervo, era imprescindível esquematizar um plano 

de comunicação e, desse modo, a museóloga Gisele Paixão elaborou o “Plano 

operacional de comunicação dirigida”, o qual previa cinco etapas: 1) 

Levantamento de instituições de interesse, como consulados, museus, 

secretarias de Estado, universidades, associações de imigrantes, prefeituras – 

etapa conjecturada com a colaboração efetiva do DEMA (Departamento de 

Museus e Arquivos da Secretaria da Cultura); 2) Envio de correspondências em 

forma de ofício para divulgação do projeto e solicitação de apoio, assinadas 

                                                           
247 WAKAHRA, Júlio; IZZO JÚNIOR, Alcino. [Carta]. 23 maio 1994, São Paulo [para] MUSEU DA 
IMIGRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE MUSEUS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA. São Paulo. 1f. 
Refere-se aos serviços de assessoria e proposição museológica prestados ao Museu de Imigração pelo 
Escritório Julio Abe Wakahara Ltda. (Processo SC 2217/94) 
248 Trata-se da museóloga Gisele Peixe, naquele tempo conhecida por seu nome de casada. 
249 WAKAHRA, Júlio; IZZO JÚNIOR, Alcino. Relatório de serviços. Assessoria e proposição museológica. 

23 mai. 1994, p. 2.  

http://pt-br.facebook.com/EscritorioJulioAbeWakahara
http://pt-br.facebook.com/EscritorioJulioAbeWakahara
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pela diretora Jussara Moraes Nunes Ferreira; 3) Recepção, via central de 

atendimento ou via telefone, da confirmação de recebimento da 

correspondência e da existência de material disponível; 4) Agendamento da 

visita; 5) Visita pela equipe de pesquisa para o levantamento do material, 

seleção e quando coubesse, embalagem e transporte dos objetos, após 

acertos de natureza jurídica.250 

As primeiras ações a partir desse plano para a formação da coleção 

foram iniciadas em 1994, junto aos consulados dos países cujos emigrantes 

tiveram grande escala demográfica (italiano, japonês, alemão) e tiverem 

números mais expressivos de imigrantes no “período da imigração histórica”251, 

em uma quantificação ilusória e hostil de contribuição cultural,  assim como os 

consulados israelita, armênio, português, grego, coreano, tcheco-eslovaco, 

libanês, russo e polonês. O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do 

Estado, foi palco para as reuniões entre a diretora e a equipe do Museu com os 

cônsules. A primeira reunião contou com a presença de todos os cônsules, e 

posteriormente foram agendados encontros particulares separados por 

nacionalidades. No geral, o que foi oferecido por cada consulado, conforme 

constam nas atas de reuniões, foram contatos com membros expressivos das 

comunidades e possíveis depoimentos de imigrantes idosos para o acervo de 

História Oral. Salvo alguns casos em que acervos tridimensionais foram 

oferecidos.252 Chama-se atenção o fato da primeira ação de contato ser voltada 

aos consulados, órgãos estrangeiros que apoiam seus cidadãos que residem 

                                                           
250 MUSEU DA IMIGRAÇÃO, Captação de acervo – Planejamento estratégico, 27 nov. 1993. 
251 É lido nos documentos institucionais do MI produzidos nessa fase o termo “imigração histórica”, em 
referência à imigração do século XIX e início do XX, desconsiderando-se de que qualquer imigração 

ocorre em um período histórico. 
252 Ata da reunião com a comunidade alemã, 04/02/1994, 15h30, Salão dos pratos, Palácio dos 
Bandeirantes; Ata da reunião com a comunidade armênia, 02/02/1994, 15h30, Salão dos pratos, Palácio 
dos Bandeirantes, Ata da reunião com a comunidade coreana, 08/03/1994, 15h30, Salão dos pratos, 
Palácio dos Bandeirantes; Ata da reunião com a comunidade helênica (gregos), 25/02/1994, 10h30, 
Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes; Ata da reunião com a comunidade israelita, 01/02/1994, 
10h00, Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes; Ata da reunião com a comunidade italiana, 

24/01/1994, 10h00, Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes; Ata da reunião com a comunidade 
japonesa, 02/02/1994, 10h30, Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes; Ata da reunião com a 
comunidade libanesa, 16/03/1994, 15h30, Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes; Ata da reunião 
com a comunidade polonesa, 23/03/1994, 15h30, Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes; Ata da 
reunião com a comunidade portuguesa, 24/02/1994, 15h30, Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes; 

Ata da reunião com a comunidade russa, 17/03/1994, 15h30, Salão dos pratos, Palácio dos 
Bandeirantes, Ata da reunião com a comunidade theco e eslováquia, 10/03/1994, 10h30, Salão dos 

pratos, Palácio dos Bandeirantes 
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em outro país, e não entidades já estabelecidas como hospitais beneficentes, 

clubes e associações. 

Foram, portanto, privilegiadas para a captação de acervo, instituições de 

imigrante vinculados às nacionalidades acolhidas diretamente na Hospedaria, 

isto é, da chamada “imigração histórica” e da imigração iniciada imediatamente 

após a Segunda Guerra Mundial. Nacionalidades que imigravam para o Brasil 

no momento de criação do MI nos anos 1990, como os latinos americanos, 

eram relegados à obscuridade nesse processo inicial de captação, ainda que a 

historiadora especialista em imigração Zuleika Alvim, da empresa Grifo – 

Projetos Históricos e Editoriais S/C Ltda, e que prestava consultoria ao Museu, 

frisasse em seus relatórios a importância da inclusão desses grupos nas 

problematizações e na exposição que estava sendo planejada. 253 

Além desses contatos com os consulados, foram encontradas algumas 

cópias de cartas enviadas, posteriores a esses contatos, para associações, 

clubes e sociedade de socorro mútuos entre as correspondências emitidas pelo 

MI e assinadas pela diretora. A busca por essas organizações deve-se à 

referência de laços de grupo que elas mantinham, os quais dizem respeito à 

sistematização de micro sociedades, na fronteira entre a esfera pública e a 

esfera privada, estabelecidas por imigrantes de determinada etnia ou de 

determinada região do país de origem. No momento de chegada ao Brasil, 

sobretudo das primeiras levas imigratórias, as sociedades de socorros mútuos 

desempenharam um papel importante, providenciando aos sócios auxílios em 

caso de enfermidade, invalidez, assim como para a realização de funerais.254  

 

Quadro 3 – Cartas enviadas pela diretora Jussara Moraes Nunes Ferreira. 

Destinatários Instituição 

Judith Mac Knight Jones Diretora da Divisão de Imigração Americana 

Salim Rizkallar Jorge 
Presidente da Salimar Empreendimentos e 
Participações Ltda 

Stanislao Vecchiato Associação San Marco de Veneto 

Tamara Kalenina Círculo Cultural Nadejdas Esperança 

Cosmo Zanetti Sociedade Amigos da Dalmácia 

Francisco Evaristo Texeira Casa Ilha da Madeira 

Karnik K. Bogiatzian Comunidade da Igreja Apostólica Armênia do Brasil 

                                                           
253 ALVIM, Z. Museu da Imigração, projeto preliminar. Grifo – Projetos Históricos e Editoriais S/C Ltda. 
04 jan. 1994.  
254 FAUSTO, B. Historiografia da imigração para São Paulo. São Paulo: Sumaré/Idesp, 1991, p. 29. 
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Irene Balint Comunidade Húngara de São Paulo 

Eva Tirczka Casa Húngara de São Paulo 

Modesto Mastrorosa Associação Beneficente São Vito Martir 

Enrique Isaac Mandelbaum Escola Brasileira Israelita Chaim Nachmann Bialik 

Emilia Santina Cairo Mello Circolo Sociale Calabrese de San Paolo 

Silverio Casas Mosquera Sociedade Hispano Brasileira de Socorro Mútuos 

Roberto Satori Cerâmica Mattarazzo de São Caetano do Sul  

James Portela Lobato Centro Español y Repatriacion 

Jorge Rybka Associação Pró-Cultura Ucraniana 

Francisco Abramovich Instituto Cultural Israelita Brasileiro 

Ronaldo Fischer Tibagy Club 

José Slazinsho  Igreja Nossa Senhora Auxiliadora 

Vera Tartarumas  Comunidade Lituanika Brasileira 

Raimundo Springmann Sociedade Filarmonica Lira 

Ricardo Gerigk Associação Católica Kolping 

Crhistos Sidiropoulos Coletividade Helênica de São Paulo 

Toyohiro Shimura Anhanguera Nikkei Clube 

Orlando Moura Casa do Ninho de São Paulo  

Eduardo Eucif Esper Esporte Clube Sírio 

Alberto Kerlakian Clube Armênio Sama 

José Antônio Silveira Ribeiro  Clube Esperia 

Carlos Eduardo Araújo de Almeida Barros  
Presidente da Associação Casa da Criança de 
Santos 

André Mayachi Sociedade de Cultura Japonesa 

Reinaldo Lopes Martins Centro de Memória de Santos 

Maria Helena Pereira Museu Santa Bárbara do Oeste 

José Enio de Queiróz Arquivo do Estado 

Edson Tayar Hospital Sírio Libanês 

Wilhelmus Welle Museu da Comunidade de Holambra 

Rogério Gragnani Leite  Eletropaulo 

Alberta Antonetta Maria Swart Comunidade de Holambra 

Paolino Legname Unione Siciliana 

Claudio Joao Pieroni  Associação Lucchsi Nel Mondo  

Tamim Daaboul  Centro Cultural Árabe Sírio 

Manuel Golçalves Pacheco  Associação Portuguesa de Desportos 

Maurício Segall Museu Lasar Segall 

Saul de Affonseca e Silva 
Museu da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo 

Amir Labaki Museu da Imagem e do Som 

Henrique Isaac Mandelbaum Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik 

Hidel Goldberg 
Presidente do Sindicato Comércio Varejista de São 
Paulo 

Jaime Eltz 
Vice-presidente da Associação de Expositores de 
Flores da Liberdade 

Manuel Joaquim Teixeira de Carvalho  Arouca São Paulo Clube  

Atushi Yamauchi Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa 

Ana Maria Serrano Oltra Colégio Miguel Cervantes 

José Verdasca dos Santos Casa de Portugal de São Paulo 
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Sonke Boge Clube Transatlântico 

Kazimirez Szot Grupo de Dança e Cantos Wiosna 

Josef  Halvnicka União Cultural Theco-brasileira 

Mário Roberto Rizkallah Diretor da Casa da Bóia 

Antônio Carlos de Mendes Tame Prefeito do Município de Piracicaba  

Antônio Doimo  Prefeito do Município de Corumbataí  

Reynaldo Orefice Braga Associação Comercial de Santos 

Ramis Gabriel Sindicato dos Feirantes 

Fonte: a autora em consulta ao fundo do Museu da Imigração. 

 

A campanha de divulgação de captação de acervo foi veiculada pelos 

correios com os encaminhamentos dos ofícios dirigidos de maneira bem 

específica, como notamos na tabela acima, mas também foi propalada por 

meio da grande mídia como nos jornais supramencionados e também por meio 

de emissoras de rádio e de televisão, visando a sociedade civil.255A equipe de 

pesquisa tinha bem claro o que deveria ser recolhido dessas instituições ou do 

público que entrasse em contato para fazer alguma doação, conforme é 

possível verificar nas listas, apresentadas na sequência, com as tipologias de 

objetos que deveriam integrar as coleções do museu, embora não se tenham 

localizados os referenciais teóricos ou historiográficos concernentes à 

imigração ou à temática patrimonial que pudessem ter embasado tais listagens. 

Também não foram encontradas citações a parâmetros museológicos então 

existentes no exterior, como o praticado pelo Ellis Island Immigration Museum 

de Nova York, que poderia ter pautado a construção das listas. Enfim, não 

foram registrados os debates para a criação das listagens apresentadas abaixo 

nas atas de reuniões internas das equipes e a definição de critérios também 

não está presente nas documentações que detalham os projetos de captação e 

de formulação da exposição. 

  

Quadros 4 a 16: Tipologia de materiais textuais, iconográficos e tridimensionais 

previstos para a campanha de Captação de Acervo.  

 Documentos 

Certidão de nascimento no país de origem 

Certidão religiosa (batismo, luteranos) 

Certidão de casamento 

                                                           
255 Fichas de contato e Fichas de captação de acervo produzidas pelo MI, registrava-se a forma pelas 

quais apontasse como o interessado em fazer a doação soube da campanha. 
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Contrato de casamento  

Autorização dos pais para viagens de menores 

Passaportes 

Permissão para emigrar 

Certidões de nascimento na viagem 

Atestado de óbito na viagem 

Lista de passageiros do navio 

Bilhetes de trem ou de outros meios de transporte 

Cartilhas em português (em várias línguas) 

Carta de inspeção (quarentena) 

Texto do teste de conhecimento de língua 

Moedas 

Cartão de detenção: motivos 

Certidão de nascimento na hospedaria 

Certificado de vacinação 

Atestado de óbito  

Materiais usados para teste de saúde mental 

Menu da hospedaria 

Certificado de naturalização 

Telegrama para a família em outra cidade  

 

Anúncios 

De anúncio de imigração 

De política de Imigração 

Dos dias de saída dos navios 

Das companhias de navegação para o Brasil 

De companhias de seguro para imigração 

De propaganda de lugares para atrair os imigrantes (Estados, cidades) 

De propaganda pró imigração 

De propaganda contra a imigração 

De trens 

De greves operárias 

De sindicatos 

De escolas que ensinem português para imigrantes 

De estimulação à naturalização 

De propaganda de agências de casamento 

De peças de teatro (escritos na língua de origem) 

De shows (escritos na língua de origem) 

De música (escritos na língua de origem) 

Da época da Primeira Guerra 

Da época da Segunda Guerra 

De caricaturas e sátiras 
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Fotos de viagem 

Cenas do país de origem (condições de vida) 

Famílias 

Exame médico antes do embarque 

Espera no cais ou lotação (com bagagens) 

Cenas de imigração: portos, refugiados, fugas, escritórios de guichê de compra de 
passagem 

Das pessoas no interior do navio (cabines, salas, sala de refeição, do tombadilho) 

Do desembarque no cais 

Da aglomeração na chegada 

Crianças no cais da chegada 

Primeiros locais de recepção em São Paulo e em Santos (antes da Hospedaria) 

Embarque na estação de trem 

Pessoas (rostos expressivos) 

 

Fotos de trabalho 

Nas minas 

Na agricultura 

No plantio de algodão e café 

No desmatamento 

Na pesca 

Na construção de ferrovias 

No comércio de frutas 

Na marcenaria 

Nas docas 

Na fiação e tecelagem 

Faxineiros 

Metalúrgicos 

De crianças 

Trabalho a domicílio 

Condições de trabalho nas colônias 

Condições de trabalho na agricultura das fazendas 

Condições de trabalho nas fábricas 

Cenas de protestos de trabalhadores 

Reuniões de trabalhadores – sindicatos 

 

 

Fotos da vida cotidiana 

No campo (cenas típicas de família e cenas típicas de culto religioso 

Cortiços (áreas comuns das casas) 

Quarto no cortiço 

Bairros típicos no início do século: italianos, alemães, judeus, japoneses 

Festas ou cenas interessantes: piquenique, festas típicas, coros 

Gente da mesma cidade ou vila fazendo comida 
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Fotos de criança 

Com roupas típicas 

Escola 

Brincadeiras  

Expressões 

 

Fotos de cena de escola 

Aprendizagem da língua - fotos de adultos 

De objetos escolares e cartilhas 

 

 Fotos dos processos de triagem (Hospedaria ou Santos) 

Chegada 

Sala de registros 

Respondendo as questões do inspetor (o problema dos nomes incompreensíveis) 

Exames médicos 

Marca de giz nas roupas indicando o tipo de doença 

Internação hospitalar 

Pessoas suspeitas de doenças mentais 

Pessoas "suspeitas" - refugiados, etc 

Cenas dos detentos 

Famílias ou pessoas esperando a deportação 

Compra de bilhetes de trem para o interior 

Espera para a saída da hospedaria 

Das pessoas na estação 

Embarque para o lugar de destino 

Rostos de várias nacionalidades 

 

 

Fotos da vida na Hospedaria 

Dormitórios 

Refeições 

Cenas de alimentação 

Datas festivas: páscoa, natal, festas do calendário das nacionalidades 

Cartas para casa 

A vida dos filhos de detentos 

 

 Fotos da vida social  

Fotos de família  

Tesouros domésticos 

Fotos de casamentos 

 

 Objetos 
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Bagagens 

Sapatinhos de bebês de vários países 

Carteira (mesa) de inspetor 

Louça de refeição da Hospedaria 

Roupas 

Sapatos 

Bolsas 

Leques 

Imagens religiosas 

Livros de oração 

Medalhas  

Crucifixos 

Panos bordados 

Bordado, crochê, tricô 

Instrumentos musicais 

Teares 

Chaleiras 

Samovar 

Objetos apropriados para fazer pratos típicos 

Travesseiros 

Brinquedos 

Jogos de adultos 

 

Cartões postais 

Dos navios 

Para as famílias nos países de origem contando sobre notícias daqui  
 Fonte: A autora em consulta ao “Detalhamento para a exposição inaugural, 13/01/1994” 

 

Baseando-se no conjunto dessas listas e nas ausências de discussões 

registradas, infere-se que a equipe as sistematizou de forma aleatória, a partir 

de um imaginário vago do que formaria o patrimônio da imigração. Imaginário 

aqui entendido como um “sistema de ideias e imagens de representação 

coletiva”.256 Representações, como lembra Chartier, são sempre 

necessariamente compartilhadas e ressemantizadas, e assim, reafirmadas.257 

Ora o típico é apresentado como folclórico, e a mensuração da contribuição 

cultural de imigrantes é vinculada a seus aspectos de origem cultural e não sua 

relação com a sociedade brasileira. Pode-se dizer que tais listas devem ter sido 

forjadas por meio de representações mentais, as quais segundo Bourdieu, 

                                                           
256 PESAVENTO, Sandra. Em busca de uma Outra História: Imaginado o imaginário. Revista Brasileira de 
História. São Paulo: v. 15 nº 29. 1995.  
257 CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos avançados, 11 (5), 1991, p. 183. 
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“envolvem atos de apreciação, conhecimento e reconhecimento e constituem 

um campo de onde os agentes sociais investem seus interesses e sua 

bagagem cultural”.258  

Nesse sentido, a escolha de itens para um acervo museológico é uma 

tarefa que tange a subjetividade dos curadores e pesquisadores, contudo, não 

se deve perder de vista que, na escala da narrativa sobre as coletividades, os 

mecanismos do colecionismo em âmbito museal institucionalizado devem ser 

construídos de maneira mais abrangente. Representações são dimensões de 

dupla mão, que dependem de uma apropriação e ressignificação pelos agentes 

sociais. Evitando-se tal dependência, o discurso dos especialistas mantém-se 

muito influente e o caráter perene do museu cristaliza as representações 

materiais intelectuais sobre as memórias individuais e de grupos, vinculando-as 

mais à construção da identidade vinda de um emissor oficial do que de uma 

compreensão mais alargada do que teria sido a imigração vivida e definida 

também pelos grupos diretamente constitutivos do processo ou ainda pelos 

grupos pré-existentes que os receberam e com os quais passaram a interagir. 

Constata-se, portanto, que no projeto inicial do MI tinha-se claro como 

deveria ser formado seu acervo: busca de doações junto às comunidades 

imigrantes, ainda que tal ação se desse sem apoio claro em metodologias 

precedentes. Nota-se ainda, a partir dos esboços e anotações da pretendida 

exposição de longa duração, que essa captação de acervo estava subordinada 

às necessidades heurísticas e de fontes e, assim, selecionou-se objetos 

destinados à exposição, apropriados à ideia de ilustração. Ainda que a atenção 

desta dissertação seja a formação da coleção museológica, é preciso entender 

neste caso como foi arquitetada a concepção da exposição, pois, entendendo-

se os seus temas e as suas problemáticas, incidiremos luz nas premissas da 

formação do acervo.  

A história da imigração, interpretada na pretendida exposição, estaria 

contada em três eixos: a viagem, a vida no campo e a vida na cidade, cada um 

mostrando as condições do trabalho, a vida familiar e a vida social dos 

imigrantes. Esse entrecruzamento de temáticas seria a base da exposição de 

longa duração que se projetou para o Museu, lida nas fontes com o termo 

                                                           
258 BOURDIEU, Pierre, 1982. Apud. PESAVENTO, Sandra. Ibidem. 
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“exposição permanente”, ainda corrente à época.259 Esses três eixos 

norteadores da exposição seriam divididos de maneira esmiuçada em onze 

seções. No documento intitulado “Detalhamento para exposição inaugural”, de 

13 de janeiro de 1994, são estipulados todos os recursos museográficos e as 

tipologias de objetos que deveriam configurar a exposição:260 

  

Seção 1 - Conceitos e tipologias 

Documentos: painel elaborado com fotografias de imigrantes.  

Seção 2 - Correntes migratórias no século XIX até 1915 

Não contava com documentos ou objetos, e sim com o recurso expográfico que 

representaria um mapa-múndi, com as correntes imigratórias sinalizadas. 

Seção 3 - Lugares de Origem 

Documentos e objetos: anúncios de imprensa; autorização e certificados de 

viagem; permissão para emigração; exames médicos; cartas de chamada para 

a viagem; cartazes das companhias de navegação; tabelas com os horários de 

saída dos navios; moedas 

Seção 4 - A viagem  

Documentos e objetos: passaportes; tickets e bilhetes de viagem; cartazes de 

avisos em geral; cardápio do navio; certidões de nascimento e óbito durante a 

viagem; cartões-postais e cartas enviados; lista de passageiros; plantas e fotos 

do interior dos navios; gravação das canções cantadas a bordo; telegramas; 

souvenires retirados do navio.  

Seção 5 - Chegada a Santos 

Documentos e objetos: certificados de procedimentos sanitários; certificados de 

controle da permanência e saída dos navios no porto; cartilhas de português 

em vários idiomas; bilhetes e cartazes da viagem de trem para São Paulo; 

bagagem, malas e valises; mapas e guias de viagem; propagandas e produtos 

destinados a imigrantes; objetos e móveis ligados aos controles da alfândega e 

sanitários: carimbos, papéis timbrados, guichês; sacos de café da época. 

 Seção 6 e 7 - Chegada a São Paulo e partida para o campo 

Documentos e objetos: cartas de inspeção de quarentena; cartão de detenção 

com os motivos; papéis relacionados à Hospedaria dos Imigrantes 

                                                           
259 Relatórios de atividade em 1993 (22/12/1993) assinados pela Diretora Jussara.  
260 MUSEU DA IMIGRAÇÃO. Detalhamento para expo permanente – seções – expo inaugural, 

13/01/1994 
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(alojamentos, permissões diversas, uso da lavanderia); atestados e certidões 

expedidos pela Hospedaria; materiais usados para o controle da saúde mental; 

cardápios da Hospedaria, contratos de trabalho; papéis da Agência Oficial de 

Colonização e Trabalho; bilhetes e cartazes de trem; horários e roteiros das 

viagens para o campo; bagagem e objetos de viagem de imigrantes; listagem 

do registros de hospedes; exames médicos/interação hospitalar; certificados de 

naturalização; cartas enviadas da Hospedaria.  

Seção 8 - São Paulo: Pré-imigração 

Formada por um conjunto de painéis e mapas, previstos por meio de 

empréstimo dos arquivos consultados. 

Seção 9 - O campo 

 Seção dividida em três núcleos complementares:  

1) A fazenda de café. Documentos e objetos: fotos de fazenda (interiores e 

exteriores); mapas com localização; planta arquitetônica; escrituras; 

ornamentos; retratos de fazendeiros típicos; quadros a óleo; desenhos; 

recortes de jornais e revistas; fotos de imigrante em frete à sede da fazenda.  

2) O trabalho do imigrante. Documentos e objetos:  contratos de trabalho; 

contas e acertos dentro da fazenda e anotações; cartas, cartões postais e 

documentos; certidão de nascimento e de morte; jornais de época e revistas; 

caricaturas e sátiras; contas de armazém; ferramentas de trabalho, como 

enxadas, picaretas, pás, machados; utensílios de trabalho, como cestos, 

carrinhos, potes e garrafões; máquinas de beneficiamento, de torrefação, de 

moagem e de secagem; veículos, como carroças, carros, automóveis; roupas 

para o trabalho, como aventais; sapatos, lenços, chapéus. Painéis com fotos de 

imigrantes trabalhando em um cafezal deveriam ser instalados de modo a dar a 

dimensão ao público do que era esse local. O “Detalhamento para exposição 

inaugural” ainda pontua que deveriam ser estudados os tipos de aromatizante 

artificial de café, para que o cheiro deste produto fosse utilizado enquanto 

recurso expográfico. Destacamos que na parte assinalada como “conteúdo” 

deste item foi destacado que “o ponto de vista deverá ser o do imigrante”, não 

se atendando para o fato que o ponto de vista era na verdade da equipe do 

Museu, tendo em vista que não se pretendia uma curadoria compartilhada.  

3) Vida social. Documentos e objetos: cartilhas; dicionários; objetos de 

escola, como tinteiros, penas, cadernos e régua; objetos religiosos, como 
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bíblias, terços, catecismos, crucifixos, altares e santos, quadros e desenhos 

religiosos; cartazes e avisos de festas típicas; registro de músicas e cantos, 

como partituras; instrumentos musicais; vestimentas de festas típicas; 

ornamentos e objetos ligados às festas típicas; brinquedos coletivos; hábitos 

comunitários registrados em fotos e depoimentos; vestimentas e registros de 

batismo, casamento e enterros; jornais e revistas.  

Seção 10 - Vida doméstica  

Seção dividida em três núcleos complementares:  

1) Famílias. Documentos e objetos: certidões de casamento; contrato de 

casamento; anúncios com cartazes de agências de casamento; cartas, cartões-

postais e telegramas; retratos, quadros e desenhos e molduras; fotos de família 

(passaporte); álbuns de retrato. Almejava-se construir um “panorama das mais 

variadas formas de vida familiar que vieram para cá e como se fixaram, 

desenvolveram e se misturaram”. 

2) Valores e traços culturais na nova vida. Documentos e objetos: livros de 

receitas; utensílios de cozinha; máquinas de fazer macarrão; balanças; toalhas; 

bacias; jogos de temperos; garrafas, copos e jarras; panelas; caixas de costura 

e moldes; teares; lãs e panos; máquinas de costura; caixas artesanais 

diversas; roupas típicas e adereços, como chapéus, véus, cintos, leques, 

fivelas de cabelo, pentes, joias e relógios.  

3) A casa do imigrante.  Pretendia-se reconstituir na exposição três tipos de 

moradias representadas em cenários com bonecos, a descrição destas é 

importante para perceber a concepção caricatural que a equipe tinha do 

imigrante: a casa colono, no campo, com família à mesa, comendo, com pratos 

de comida expostos, a “mãe” em pé com terrina de sopa e alguém da família 

servindo sopa para o “Nono” que está na cama. A casa operária, na vila da 

cidade, com a representação da família em pequenos serviços domésticos, 

“Pai” consertando algo na mesa da cozinha com a ajuda do “Filho”, a “Mãe” 

costurando “para fora” com panos dobrados perto da “Filha” que passa roupa. 

Outro boneco em representação de outra “Filha” deveria cuidar do irmão 

pequeno. E por último, a casa do imigrante rico, com o boneco representando o 

“Pai” lendo jornal e ouvindo rádio, a “Mãe” em frente à Bíblia e uma criança 

brincando com brinquedo caro como um trem elétrico. Documentos e objetos 

que deveriam auxiliar na composição dessas cenas: mobiliário como mesas, 
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cadeiras, armários, criado-mudo, bancos e banquetas, cristaleiras, espelhos, 

camas e beliches, berços, arcas e baús, cadeiras para crianças; complementos 

compreendidos como papel de parede , abajures, lustres, candeeiros, 

candelabros, roupa de cama, cortinas, toalhas e panos diversos, tapetes e 

passadeiras, coisas de banheiro,261 maçanetas, campainhas, metais sanitários, 

azulejos e pisos cerâmicos; equipamentos e utensílios domésticos como fogão, 

espiriteira, geladeira, máquina de costura, teares, potes, baldes e bacias, 

relógios de mesa, cinzeiros, rádios, vitrolas, discos, vassouras, ferro de passar 

roupa, instrumentos de limpeza, gaiolas de pássaros, automóvel; ornamentos 

como quadros e retratos, figuras de santos, vasos, pequenas esculturas, pratos 

decorados; instrumentos musicais como pianos, violões, sanfonas e 

instrumentos típicos; brinquedos e jogos de adultos como móveis de casinhas, 

bonecas, casa de boneca, bola, carrinhos, damas e xadrez, bolas de gude, 

soldadinhos 

Seção 11 – As cidades  

Seção dividida em quatro núcleos complementares:  

1) O imigrante na cidade. Documentos e objetos: recortes de jornais e 

revistas de época; mapas; cartas e telegramas. 

2) O trabalho do imigrante. Previa-se a constituição de dois cenários com 

bonecos representando os imigrantes na remontagem de uma fábrica e na 

remontagem de um comércio. Documentos e objetos: contrato de trabalho; 

carteiras de autorizações; filiação à sindicatos; papel timbrado e envelopes de 

empresas; cartazes e avisos de fábricas; placas; máquinas, tornos e bancadas; 

ferramentas industriais; roupas especiais; luminárias; armários; caixas de 

ferramentas; carrinhos; veículos; gruas; guindastes; balanças; guinchos; tonéis; 

barris; cartazes de sindicatos sobre greves; registros de propagandas dos 

produtos que as fábricas produziam; produtos e embalagens de época; 

produtos de lojas comerciais, como panos, tecidos, mercados, chapéus; 

registros comerciais; livros contábeis; vitrines; balcões; cofres e caixas 

registradoras; moedas e dinheiro de época; papel de embrulho e barbantes; 

balança comercial; etiquetas de preço; ferramentas de trabalhos artesanais; 

                                                           
261 Reprodução do documento, não é especificado o que seriam tais “coisas”. MUSEU DA IMIGRAÇÃO. 

Detalhamento para expo permanente – seções – expo inaugural, 13/01/1994, p. 22.  
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objetos ligados aos profissionais liberais; objetos ligados aos artistas; cartazes 

de espetáculos teatrais.  

3) Transformações urbanas. Documentos e objetos: plantas construtivas; 

registros da prefeitura; fotos aéreas e mapas; jornais e revistas; colher de 

pedreiro; pá; picadeira; machado; carrinho de mão; balde de massa; escadas; 

pilha de tijolos antigos; frisos; placas de numeração; portões e portas. 

Apresentados juntamente a três maquetes: vila operária, casas de 

capomastri,262 palacete (tipo paulista)  

4) Vida social. Documentos e objetos: certidão de casamento; certidão de 

ritos religiosos; certidão de naturalização; cadernos escolares; uniformes; 

carteiras; lousas; mobiliário escolar; estatutos de clubes ou entidades; objetos 

de culto religioso das Igrejas; objetos de cultos comunitários; jornais de 

publicação das entidades; imprensa das colônias; comemoração diversas; 

álbuns de fotos.  

Ulpiano Bezerra de Meneses frisa, a partir da leitura de Shanks e Tilley, 

que os museus, sobretudo os museus históricos, não podem ter jamais uma 

exibição considerada neutra, literal de artefatos. Ainda que no mais das vezes 

de forma eclipsada, uma exposição museológica pressupõe, forçosamente, 

uma concepção de sociedade, de cultura, de dinâmica social, de tempo, de 

espaço ou de agentes sociais.263 O projeto de exposição delineado pelo MI nos 

aponta que os objetos seriam exibidos com a finalidade de compor um cenário, 

não apropriados como um documento que permite, quando explorados em 

suas potencialidades, entender a dinâmica da sociedade, e nesse caso, mais 

precisamente, a dinâmica social do processo imigratório. Isto fica evidente nas 

seções da exposição apresentadas acima, e na forma como a coleta dos 

objetos na campanha de captação ocorreu, na busca por objetos que se 

encaixassem nesse projeto de exposição. 

A exposição de longa-duração prevista nunca foi concretizada e a única 

exposição efetuada por esta gestão foi O olhar e o Ficar. A busca do Paraíso. 

170 anos de Imigração dos Povos de Língua Alemã, exibida de 11 de agosto a 

                                                           
262 Capomastri eram metres de obras italianos que construíam “casas geminadas que possuem uma 
entrada lateral, uma fileira de cômodos, uma cozinha, um quintal e um porão”. Para saber mais, 

consultar: PIRES, Elaine. História dos bairros paulistanos – Barra Funda. Disponível em: 
<http://almanaque.folha.uol.com.br/bairros_barra_funda.htm> Acesso em 05.mai.2019 
263 SHANKS e TILLEY, 1987. Apud MENESES, U. Ibidem. 1994, p. 25 

http://almanaque.folha.uol.com.br/bairros_barra_funda.htm
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11 de setembro de 1994, composta por parte do acervo que havia sido 

adquirido por doações ou empréstimos. Visando a realização dessa exposição, 

por conta da simbologia da data, a equipe viabilizou contato especialmente 

com instituições vinculados às imigrações alemãs, suíças e, sendo o Instituto 

Hans Staden o mais referenciado na documentação sendo que, além deste, a 

Fundação Martius-Staden e a empresa química farmacêutica alemã Bayer 

também apoiaram o evento. A exposição foi apresentada, na ausência de um 

espaço físico próprio do museu, na Pinacoteca do Estado. Percebe-se que, 

mais uma vez, o edifício da Hospedaria não era elencado como uma 

possibilidade de espaço museal para a equipe à frente do projeto.   

Esse plano de mapeamento de acervo produziu 939 fichas de captação, 

as quais encontram-se hoje no arquivo do MI. Elas foram preenchidas pelos 

pesquisadores do Museu, que percorreram o estado de São Paulo, em 

pesquisas de campo, com orientações bem precisas dos objetos e tipologias 

que deveriam ser mapeados para, posteriormente, se necessário, serem 

recolhidos. Contudo, apenas 164 fichas sinalizam que objetos foram doados à 

instituição.  

Desses objetos, o que há hoje registrado sobre eles no banco de dados 

em uso no MI é escasso. Como a pretensão era um mapeamento de acervo, 

pode ser que muitas peças não foram realmente recolhidas, enquanto outras 

que foram adquiridas por meio de doação, geraram problemas para a próxima 

gestão, algo de que nos ocuparemos na abordagem da fase 2.  

Entre as peças que foram adquiridas conseguimos listar, por meio do 

banco de dados Inpatrimonium, 57 itens, todos recebidos por meio de doação 

no ano de 1994 como resultado da grande campanha de captação de acervo 

empreendida [Fotos no anexo 7].  

Quadro 17: Objetos adquiridos em 1994 pela captação de acervo. 

Item Nº de Inventário 

Chapéu MI00231 

Colete MI00232 

Calça  MI00233 

Lata/Lata de mantimentos MI00263 

Lata/Lata de mantimentos MI00264 

Panela MI00335 

Calçola MI00450 

Leiteira MI00461 
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Travessa MI00544 

Paliteiro MI00547 

Leiteira MI00551 

Bule MI00552 

Calandra MI00600 

Bule MI00601 

Fuso MI00616 

Relógio/Relógio de sol MI00750 

Moenda MI00810 

Máquina\Máquina de macarrão  MI00811 

Leque MI00815 

Pilão MI00818 

Vaso MI00820 

Vaso MI00821 

Martelo de carne MI00850 

Combinação MI00886 

Frasco de perfume MI00898 

Capa de almofada MI00899 

Xale MI01098 

Jogo MI01324 

Touca MI01328 

Porta bebê MI01329 

Fronha MI01331 

Abafador de chá MI01521 

Porta relógio MI01522 

Meia MI02071 

Meia MI02072 

Blusa MI02331 

Chaleira MI02385 

Bandeira MI02465 

Toalha MI02664 

Toalha MI02665 

Saia MI02849 

Moeda MI03976 

Moeda MI03977 

Moeda MI04019 

Moeda MI04020 

Moeda MI04021 

Moeda MI04022 

Moeda MI04023 

Peitilho MI04330 

Xale MI04332 

Bandeira MI04346 

Combinação  MI04462 

Fragmento de tecido  MI04536 

Fragmento de tecido  MI04538 

Fragmento de tecido  MI04539 
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Fragmento de tecido  MI04540 

Toalha MI04577 
      Fonte: a autora em consulta ao banco de dados Inpatrimonium do Museu da Imigração 

 

 2.3 Fase 2: doações e aumento deliberado das coleções (1995 – 

2004) 

A gestão de Midory Kimura Figuti, que contempla a segunda fase da 

formação das coleções, corresponde a dois períodos institucionais como já 

apontado no capítulo 1: o primeiro de 1995 a início de 1998, quando herdou o 

projeto do Museu da Imigração; e o segundo de abril 1998 a 2004, momento 

em que foi criado o Memorial do Imigrante.  

No primeiro período, a gestão teve que lidar com as consequências da 

captação de acervo da equipe da Jussara Ferreira, como já apresenta no 

exemplo da carta da doadora Lydia Dniprovey citada no capítulo 1, que se 

colocou “no direito de solicitar o material doado”, tendo em vista que o projeto 

inicial do Museu da Imigração, da forma como havia sido previsto e 

apresentado a ela e a tantos outros doadores, não foi consolidado. Exposições, 

apesar destes impasses, foram levadas a cabo pela equipe da Figuti, 

totalizando-se onze exposições temporárias e de curta duração entre 1995 a 

1997, em parceria com as comunidades imigrantes e de seus descendentes.264 

Em relação ao acervo, o que nos interessa em particular, apenas um 

item, conforme constatado na documentação, foi adquirido entre os anos de 

1995 a 1997. Lucie Zielinski Larionoff doou, em 1997, um estojo para aparelho 

de barbear de fabricação alemã que pertenceu ao imigrante Oskar Albert 

Erzlebem. A relação entre a doadora e o antigo dono do objeto não está 

registrada no banco de dados, informação essa que, se um dia recolhida, foi 

perdida. Tal situação foi quase sistêmica na história deste acervo, visto que a 

falta de informações dos objetos quanto à procedência, nome de doadores, ano 

de entrada, forma de aquisição, é constatável repetidamente.  

                                                           
264 MUSEU DA IMIGRAÇÃO. Op. cit., 2017, p. 11. 
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Figura 4 - Estojo para aparelho de barbear doado por Lucie Zielinski Larionoff - 
MI00860 

 

Fonte: Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 

 

Lourdes Novaes, em sua reflexão sobre documentação museológica, 

alerta para esse problema: 

 
Um museu que não possui suas coleções devidamente 
documentadas não poderá cumprir suas funções de gerador, 
comunicador e dinamizador de conhecimento junto ao patrimônio e à 
sociedade, enfim não será útil a seu público. 265  

 
A questão de acervo perpassa a problemática de documentação e a sua 

própria formação não se consolidou de forma bem criteriosa, sendo que a falta 

recorrente de registro desse processo é o seu próprio reflexo, algo que pode ter 

sido potencializado devido à má gerência da instituição no que tange as 

medidas de segurança de emergência para o caso das enchentes. Nos meses 

de chuva, é frequente que a região do Brás na qual o MI está localizado fique 

submersa, o que, devido à falta de medidas efetivas de segurança 

emergencial, fez com que o museu fosse inundado por mais de uma vez, 

registrando-se perda parcial da documentação museológica no ano de 2009.266 

                                                           
265 NOVAES, Lourdes. 2000, Apud. PADILHA, Renata. Documentação museológica e gestão de acervo. 
Coleção estudos museológico, v. 2, Florianópolis: FCC, 2014, p. 44. 

266 MEMORIAL DO IMIGRANTE, Plano de trabalho de 2009, s/p. 
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Figura 5 -  Página do "Plano de trabalho de 2009" do Memorial do Imigrante 

 

Fonte: Memorial do Imigrante. 

 

Parte dos documentos ainda hoje arquivados traz as marcas desses 

sinistros. 

 

Figura 6 – Fichas de captação de acervo de 1994, documentação museológica do MI 

comprometida devido a enchentes 

 

Fonte: a autora, fevereiro de 2018 
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 Já entre 1998 a 2004, a instituição recebeu praticamente todas as 

doações que lhe foram ofertadas, mas alguns processos de doação do período 

não foram concretizados devido a questões burocráticas de recebimentos de 

bens instituídas pela Secretaria da Cultura, e não pelo fato da falta de análise 

da pertinência de determinada doação compor o acervo. Durante esse período, 

a instituição, que não assumiu um papel ativo na busca racional de objetos 

para a formação de seu acervo, ficou refém de coleções constituídas de 

maneira espontânea, sem reflexão sobre aquilo que deveria integrar ao acervo.  

Nesse segundo período, foi empreendida uma nova captação de acervo, 

viabilizada em conjunto com a Associação Pró-Memória do Imigrante267 e 

núcleos autorizados de captação que trabalharam na qualidade de voluntários. 

A campanha empreendida solicitava objetos tridimensionais, documentos e 

fotos relacionados à imigração em São Paulo, os quais deveriam ser 

identificados por seus proprietários junto aos voluntários, para que esses 

fossem cadastrados com o objetivo de “aumentar a quantidade de peças da 

Reserva Técnica do Memorial do Imigrante”268. A recepção desses itens ficou 

ao encargo do Memorial do Imigrante. Uma ficha padronizada era fornecida ao 

interessado para o cadastramento, conforme consta no folder de divulgação 

dessa campanha [Anexo 8]. Essas fichas, no entanto, não foram localizadas no 

arquivo institucional do Museu e, portanto, faltam informações sistemáticas do 

que foi captado na campanha. A forma como tentamos localizar essas doações 

foi realizada mediante um cruzamento de datas, pois o ano de 1998 aparece no 

banco de dados Inpatrimonium como o período que o museu mais recebeu 

doações (416), ainda que seja difícil precisar se essa informação é mesmo 

correta, uma vez que a grande massa dos objetos que compõe o acervo não 

tem a data de entrada registrada. 

Entre esses 416 itens que deram entrada no memorial em 1998, 325 são 

da tipologia de iconografia referindo-se a fotografias, todas elas doadas por 

                                                           
267 “Organização não governamental sem fins lucrativos, que visa a preservação e o resgate da memória 
da imigração no Estado de São Paulo e desenvolve um trabalho com toda a população paulista no 
resgate de suas raízes históricas e culturais, na busca da sua própria identidade”. Marcos Mendonça, 
Secretário da Cultura do Estado entre os anos de 1995 e 1998, é creditado no documento como 

Presidente da Associação.  Apud. MUSEU DA IMIGRAÇÃO, Ibidem, 2017, p. 11. 
268 Folder da Campanha de Captação de Acervo para o Memorial do Imigrante, sem data, Fundo 

Memorial do Imigrante/ Acervo Museu da Imigração   
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Heinz Peter Vogel, e um cartaz de touradas; constam na tipologia de arquivo 8 

documentos, entre certidões de nascimentos, certidões de casamento e 

passaportes; ademais, somam 82 objetos, entre os quais indumentárias 

(chapéus, roupas de criança, bolsas, sapatos), objetos relacionados ao 

trabalho (recipientes de tintas e ferramentas) e ao universo doméstico (xícaras, 

porta guardanapo e moedor de grãos), doados por José Kaupa, Alberta Jona, 

Jeremias Guido, Jaime Corominas Valls, Ecaterina Lins Fernandes, Edgard 

Ricardo Virardi, Karin Suk Dvorak. Renzo Nalon, Omar Garcia Barbosa, Heinz 

Peter Vogel e Liu Su Te.269 

Ulpiano Bezerra de Meneses ressalta que muitas doações feitas a 

museus históricos são representantes da autoimagem dos doadores, 

permitindo um uso praticamente nulo dos objetos como documentos, pois seu 

significado escapa ao objetivo maior dessas instituições.270 No entanto, no que 

tange aos museus de imigração, nota-se que é premente o registro da biografia 

do doador para conferir sentido a sua musealização, para que a história 

individual seja conectada à história coletiva, de forma representativa e 

relevante. Prevê-se, assim, a diminuição do risco que os itens da coleção 

sejam índices meramente ilustrativos das experiências registradas.271 

Segundo o Código de Ética de Aquisição do ICOM, publicado nos anos 

1970, qualquer que seja a especialidade ou a categoria do museu, qualquer 

que seja o lugar em que ele se situe no mundo, certos princípios de ética e de 

integridade profissional devem ser aplicados por aqueles que são 

encarregados das aquisições.272 Isto significa que a origem de todo objeto a ser 

adquirido, qualquer que seja a natureza, deve ser documentada devidamente. 

Contudo, a falta de profissionalização do Museu da Imigração, e 

posteriormente a 1998, do Memorial do Imigrante, nos faz perceber que os 

parâmetros de metodologia do ICOM não eram efetivamente empregados.  

Apesar dessas questões, a instituição começou a profissionalizar-se 

paulatinamente. Na fase 2, figuravam no quadro de funcionários especialistas 

                                                           
269 Banco de dados Inpatrimononium.  
270 MENESES, U. Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público, Estudos 
Históricos. Rio de Janeiro, v. 11, 1998. 
271 MUSEU DA IMIGRAÇÃO. Op. Cit., 2017, p. 23 
272 INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM). Código de Ética para Museus (versão lusófona). 

2009, p. 9. Disponível em: 
<http://www.icom.org.br/Código%20de%20Ética%20Lusófono%20iii%202009.pdf> acesso em 

08/12/2017 

http://www.icom.org.br/Código%20de%20Ética%20Lusófono%20iii%202009.pdf
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em Museologia, como por exemplo Marco Antônio Xavier, formado no curso de 

especialização em Museologia do Museu de Arqueologia e Etnologia do 

CEMMAE-USP.273 Em uma publicação, Xavier declarava ser imprescindível a 

consolidação de critérios sólidos para nortear novas aquisições ou recusar 

ofertas para a coleção objetos tridimensionais:  

 

Mas se não tivermos consciência do motivo que nos fez retirar esse 
objeto do uso cotidiano, por que o preservamos, por que o 
guardamos em determinado lugar (nos museus são os objetos sem 
identificação de origem, procedência, função etc.), então qual a razão 
de continuar mantendo? Um acervo (de museu) é fruto de uma 
seleção criteriosa (ou deveria ser) dos objetos que têm relação com a 
temática do museu.274 

 
 

Contudo, é importante não perder de vista que, no limite, o Memorial do 

Imigrante não tinha uma política de acervo estabelecida, e tais parâmetros para 

uma “seleção criteriosa” não eram postos em prática. A lógica de escolha das 

doações ofertadas parece basear-se na fundamentação de que o mínimo 

contato de um imigrante ou de seus descentes com um determinado objeto 

justificaria a pertinência do seu processo de musealização, compondo, assim, o 

acervo do museu. Trata-se, na feliz expressão da museóloga Juliana Monteiro, 

do “toque de Midas do imigrante”, como se tudo o que um imigrante tocasse 

fosse capaz de ser musealizado.275 Enquanto a possível recusa da doação era 

avaliada ao que nos parece em uma perspectiva quantitativa e não qualitativa. 

Essa impressão corrobora-se na entrevista da diretora Midory Figuti concedida 

ao jornal O Estado de S. Paulo em 2000: 

 

“Quando as pessoas deixavam suas casas em seus países, era 
comum trazerem objetos como panelas, xícaras, jarras porque era 
também uma maneira de trazer um pouco da história pessoal de cada 
um", conta Midori Kimuri Figuti, diretora do museu, que trabalha no 
local desde 1959. Mas nem todos os objetos doados são aceitos. 
Midori explica que há um museólogo que avalia cada peça e 
determina se ela pode vir a fazer parte do acervo. "Não estamos mais 
recebendo máquinas de costura, por exemplo”.276 

                                                           
273ARAÚJO, Léa. A tessitura de uma Museologia paulista: tramas do ensino pós-graduado em São 
Paulo. Dissertação (Mestrado em Museologia). Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Museologia. São Paulo, 2017, p. 17 
274 XAVIER, Marco. Memorial do Imigrante – um museu em movimento. Comunicação & Educação, São 

Paulo, set/dez, 2002, p. 17.  

275 MUSEU DA IMIGRAÇÃO, Op. cit, 2017. p. 23.   
276 AGÊNCIA ESTADO, “Museu preserva memória dos imigrantes” 03 dez. 2000. 
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A recusa do recebimento de máquinas de costura, que não consta em 

nenhum registro institucional para além desta reportagem, aparenta ter sido 

estabelecida – se efetivamente foi – devido ao número de máquina de costuras 

que já compunha o acervo. Contabiliza-se presentemente o total de 26 

máquinas de costura no banco de dados Inpatrimonium, uma delas do 

fabricante Mercury que pertenceu à Maria Zotz de origem iugoslava, deu 

entrada no acervo em 2001, por meio da doação de Tamara Kalinin, data 

posterior a declaração dada pela diretora ao jornal. Em relação às outras 

máquinas de costura, constam pouca ou nenhuma informação sobre 

procedência, doador, data de entrada no acervo. 

A falta de documentação do acervo acaba limitando e prejudicando todo 

o trabalho do (e no) museu, pois inutiliza semanticamente os objetos, uma vez 

que não permite o acesso às informações de sua procedência, e, por 

conseguinte, reduz o entendimento de sua função social e cultural dentro de 

uma comunidade, de uma família ou mesmo de um indivíduo. Entende-se aqui 

a validade da conceituação de documentação museológica manifestada por de 

Helena Ferrez: 

 
 A documentação de acervos museológicos é o conjunto de 
informações sobre cada um dos seus itens e, por conseguinte, a 
representação destes por meio da palavra e da imagem (fotografia). 
Ao mesmo tempo, é um sistema de recuperação de informação capaz 
de transformar as coleções de museus de fonte de informação em 
fonte de pesquisa científica ou em instrumento de transmissão de 
conhecimento.277 
 
 

A Secretaria da Cultura percebeu, possivelmente, a dificuldade de 

registro que o Memorial enfrentava e solicitou providências imediatas da 

equipe. Em anotações referentes à uma reunião da equipe da área de 

museologia, em 2002, está assinalado que esse problema deveria ser resolvido 

em caráter de urgência, pois uma das pautas previa a confecção de um 

instrumento básico de registro museológico, o livro de tombo: 

 Recebimento de doação: discutir como será o procedimento de 
recebimento de futuras doações para compor acervo.  

 Confecção do Livro Tombo, regime prioritário. Deve-se levar 
em consideração que temos aproximadamente 60 processos de 

                                                           
277 FERREZ. H, Documentação Museológica: Teoria para uma Boa Prática. In: IV Fórum de Museus do 

Nordeste, Recife, 1991., p. 1. 
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doações parados na Secretaria da Cultura – Departamento 
Jurídico,  e que sem a liberação destes processos não podemos 
começar a confeccionar o Livro Tombo, dada a existência de 
poucas doações estarem devidamente legalizadas para a 
confecção do mesmo.278 
 
 

  O tombo é um documento criado por uma instituição museológica para 

registrar todos os objetos que fazem parte do seu acervo, o que permite que a 

instituição tenha o controle do objeto que entra para a coleção, permitindo uma 

base de informação para verificar-se o que foi eventualmente descartado, 

perdido ou roubado.279 O Memorial do Imigrante seguiu as recomendações 

para a sua concepção: a utilização de um caderno de ata para esse fim, feito 

de forma manuscrita. Esse meio de registro contabiliza 1.215 peças, adquiridas 

pelo museu de 1997 a 2004. Entre essas peças, conseguimos inferir que 45 

relacionam-se com universo doméstico, como mobiliários e objetos de cozinha; 

63 itens aludem o mundo do trabalho, no meio urbano e rural; objetos 

pecuniários totalizam em seis moedas; há também 33 itens de indumentárias; 

11 relacionados à produção artística, como quadros, desenhos e pinturas; uma 

arma branca representada por um facão; 7 itens que correspondem ao 

universo infantil como brinquedos e jogos; 193 certidões, entre nascimentos, 

casamento e óbito; 15 cartas de chamada; 329 entre documentos de 

identificação e passaportes; 473 fotografias, 33 itens entre cartões postais e 6 

artefatos comemorativos ou simbólicos, como insígnias e objetos para culto 

religiosos.  

Nota-se que apesar da coleção já ser muito mais ampla naquele 

momento, grande parte – inclusive o próprio acervo do Centro Histórico do 

Imigrante, que também era gerenciado pela Midori Figuti – é omitida. A falta de 

adoção de mecanismos racionalizados de gestão de acervo demandava uma 

reorganização efetiva do acervo.  

 

2.4 Fase 3: Reorganizando as coleções (2005 – 2010) 

 

A instituição da comissão de acervo é um marco dessa fase. Por meio 

dela, efetivou-se o processo de doação de objetos que já estavam 

                                                           
278 MEMORIAL DO IMIGRANTE. Reunião para programação do ano 2002 – Acervo. 13 dez. 2002. 

Assinado pela Adriana e Marco Antônio Xavier 
279 PADILHA, Renata. Op. cit., p. 39 
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acondicionados na reserva técnica, mas que, sem a finalização legal, não eram 

objetos da coleção e, portanto, não eram musealizados. A gestão de Ana Maria 

Leitão, afim de não recorrer no mesmo desacerto de processamento das 

doações anteriores, passou a documentar criteriosamente os procedimentos 

que eram realizados, isso porque também era uma das obrigações da 

organização social para com a Secretaria de Estado da Cultura, procedimentos 

esses que contribuíram fortemente como fontes para esta pesquisa.  

Foi regularizada a maior parte dos processos de aquisição de acervo 

que datavam de 2000 a 2004, sob a análise da comissão de acervo formada, 

para além da diretora, por Débora Cristina Santos Silva, Elizabeth Amaral 

Amando de Barros, Ondina Antônio Rodrigues da Silva e Plínio Carnier Junior 

(que já participara como pesquisador da equipe de captação de acervo da 

primeira fase do Museu da Imigração). A equipe fez o cruzamento de 

informação de patrimônio (estabelecida pela SEC) versus o número de 

tombamento (numeração da catalogação do Museu) referentes às peças do 

acervo, com o objetivo de conhecer o acervo, suas falhas ausências e 

dualidades. Para aquisição de acervo desta fase, foram consultados os 

relatórios trimestrais e as atas das reuniões da comissão de acervo, afim de 

obter-se informações precisas, uma vez que o banco de dados InPatrimonium 

é muito limitado no que tange à indicação de entrada de acervo.  

 Nos relatórios trimestrais, que registram todas as atividades 

desenvolvidas no Memorial, constam que, na gestão de Leitão, 879 peças 

foram adquiridas, as quais tiveram sua pertinência avaliada pela comissão de 

acervo para que pudessem compor a coleção. Contudo, devido à falta de 

padronização dos relatórios não sabemos quais peças foram doadas, por quem 

ou por quais motivações, apenas quantidades, como exibimos abaixo 

separadamente por anos: 

 

Tabela 1 a 4 Quantidade de acervo recolhido pelo Memorial do Imigrante de 2006 a 
2009 

 Quantidade de acervo recolhido em 2006 

Trimestre Coleta 

1º 30 

2º 66 

3º 59 
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4º 50 

Meta anual previa 50 itens Total: 205 

   

  

Quantidade de acervo recolhido em 2007 

Trimestre Coleta 

1º 108 

2º 155 

3º 54 

4º 29 

Meta anual previa 100 itens  Total: 346  

  

 

Quantidade de acervo recolhido em 2008 

Trimestre Coleta 

1º 44 

2º 50 

3º 97 

4º 26 

Meta anual previa 150 itens Total: 217 

 
 

Quantidade de acervo recolhido em 2009 

Trimestre Coleta 

1º 119 

2º 32 

3º Não há informação 

4º Não há informação 

Não há informação da meta anual Total: 151 

 
Fonte: autora com base nos Relatórios de Atividades Trimestrais do Memorial do Imigrante de 2006 a 
2009. 
 

Na busca pela informação efetiva do que entrou no acervo nesta fase, a 

análise das atas das reuniões da comissão de acervo se fez necessária. Esta 

comissão reuniu-se oito vezes ao longo da gestão de Leitão, e em todas as 

reuniões deliberou positivamente para o recebimento das doações, em outras 

palavras, nenhuma doação foi vetada. As informações sobre os objetos e seus 

doadores são escassas, estando listados apenas o nome da pessoa 

interessada em fazer a doação e o que desejava doar, já acompanhado de um 

valor monetário atribuído por item para que o seguro fosse estipulado a 

posteriori mais facilmente. Não estão mencionadas as motivações e intenções 

da doação ou a relação entre o doador e o objeto, informações imprescindíveis 
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para que a comissão avaliasse adequadamente cada doação, pois, como já 

mencionamos, a biografia do objeto em um museu histórico é extremamente 

valiosa. Tampouco é mencionado nas atas se os membros da comissão de 

acervo contavam com algum relatório ou informações complementares sobre 

os objetos a serem julgados ou sobre os doadores. As reuniões ocorreram em 

4 de agosto de 2006; 11 de maio e 13 de dezembro de 2007; 19 de janeiro, 25 

de março e 28 de agosto de 2008; 13 de fevereiro e 3 de março de 2009, e a 

somatória dos objetos recebidos totaliza em 732 itens, os quais dividem-se 

entre três artefatos de armaria; dois bustos; duas estampas; uma coleção de 

moedas que totaliza em 214 itens; 112 artefatos relacionados ao universo do 

trabalho; dois itens referentes à transportes; 265 itens entre documentos e 

fotografias; 48 objetos de uso pessoal, como indumentárias, malas, baús e 

porta-joias, brinquedos;  41 itens que aludem ao ambiente doméstico, como 

mobiliário e utensílios de cozinha; 34 itens para guarda, como potes e frascos, 

e registro, como relógios e balanças; além de 9 artefatos celebrativos ou 

simbólicos, como insígnias e objetos para culto religiosos. 

Ao analisar-se comparativamente a quantidade de acervo recebida pelo 

Memorial entre 2006 a 2009 que constam nas atas das reuniões da comissão 

de avaliação de acervo e nos relatórios de atividades, nota-se divergências, 

conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 

Figura 7 - Gráfico da Quantidade de doações - Gestão de Ana Maria Leitão 

 

Fonte: a autora em consulta aos relatórios trimestrais (2006-2009) e às atas das reuniões de avaliação de 
acervo (2006-2009) 
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É possível inferir que, nos relatórios, a equipe devia apontar os itens que 

davam entrada na reserva técnica, que eram recebidos fisicamente, mas não 

necessariamente musealizados. Já nas atas das reuniões, são avaliados os 

itens que podem ter sido recebidos fisicamente até em anos anteriores, e, após 

a criação da Comissão, houve o procedimento de se recuperar objetos que 

ainda não tinham dado entrada formalmente no acervo mediante processo na 

Secretaria da Cultura, ou seja, pode ter-se procedido a regularização e 

finalização dos processos que estavam parados desde a gestão de Midory 

Figuti. É nesse ponto que finda a pretensão de constituição da formação do 

acervo do MI, isso porque a próxima fase institucional, iniciada em 2010, não 

adquiriu nenhum item para o acervo. Seu objetivo máximo foi estudar as 

coleções para melhor apropriação e difusão, lançando-se novas problemáticas 

e muitas perguntas ao acervo constituído até aqui. 

 

 

2.5 Fase 4: O estudo das coleções – novas linhas curatoriais (2010 – 2017)  

 

 O documento balizador da quarta e última fase da formação do acervo 

do Museu da Imigração é aquele denominado de “Política de Acervo do Museu 

da Imigração”, como já abordado no capítulo antecedente. Nele foram 

delineadas as novas linhas curatoriais que passaram a nortear o trabalho 

desenvolvido com o acervo pela equipe liderada pela diretora Marília Bonas, as 

quais: experiência de migrar; Hospedaria de Imigrantes do Brás; identidades e 

imaginário; território: lugares, ocupação e movimento; trabalho; vida privada e 

cotidiano.  

Tendo em vista que essa fase é marcada pelo estudo, mobilização e 

difusão dos objetos, e não pela ampliação do acervo, uma vez que o MI não 

recebeu nenhuma doação desde 2010, serão abordadas as estratégias de 

problematização do acervo estabelecido pelas gestões precedentes.  

 Como ponto de partida, uma interpretação geral foi cunhada, na leitura 

desta gestão o acervo alude às:  

[...] experiências de migrações internas e internacionais, a partir de 
seus índices materiais e manifestações intangíveis entendendo o 
próprio ato de migrar como um direito humano e considerando suas 
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contribuições, tensões e invisibilidades a que foram submetidos 
alguns grupos em alguns contextos.280 
 

 Dois pontos indicam a postura institucional adotada desde 2010 com 

relação ao acervo. O primeiro considera que o acervo trata amplamente sobre 

experiências migratórias, incluindo-se as migrações internas, ou seja, aquelas 

realizadas por brasileiros que romperam divisas em seu próprio país. Tal 

aspecto é política e conceitualmente relevante pois, ainda que muitos 

migrantes nacionais tenham sido assistidos na Hospedaria do Brás, sobretudo 

nordestinos a partir dos anos 1950, nota-se o apagamento de suas memórias 

no que tange ao acervo até então constituído e nas curadorias de exposições 

realizadas, que focavam à imigração. Interpela-se se esse alargamento 

conceitual será passível a uma nova mudança de nome da instituição. Existirá, 

quiçá, o Museu das migrações?   

 Já o segundo ponto, é marcado pela perspectiva institucional de 

relacionar o ato de migrar como um direito humano. Esse posicionamento pode 

ser atribuído em grande medida a Tatiana Waldman,  pesquisadora da 

instituição, que abordou em sua dissertação de mestrado a garantia de direito 

dos imigrantes no Brasil, no que diz respeito ao acesso à educação281 e em 

sua tese de  doutorado a condição dos imigrantes sem documentação no 

Brasil,282 ambas pesquisas defendidas na área do direito.  

Se na primeira fase da formação do acervo nos anos 1990, a gestão da 

diretora Jussara Nunes Ferreira evita o edifício da Hospedaria como sede da 

instituição, a gestão de Marília Bonas considera o edifício como um objeto-

síntese, o embrião para o estudo das coleções. Essa concepção de 

“edificação-símbolo” é lida de maneira altamente positiva no plano museológico 

estabelecido para o museu paulistano: 

O fato de o Museu da Imigração do Estado de São Paulo se valer da 
edificação-símbolo da imigração, que acolheu milhares de pessoas 
advindas das correntes imigratórias e migratórias, internacionais e 
nacionais, respectivamente, qualificam a Hospedaria do Imigrante 

                                                           
280 MUSEU DA IMIGRAÇÃO, Op. cit., 2017, p. 20.  
281 Cf.: WALDMAN, Tatiana Chang. O acesso à educação escolar de imigrantes em São Paulo: a 
trajetória de um direito. 2012. Dissertação (Mestrado em Diretos Humanos) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  
282 Cf.: WALDMAN, Tatiana Chang. Nem clandestinos, nem ilegais construindo contornos para uma 
definição da condição migratória não documentada no Brasil. Tese (Doutorado em Diretos Humanos) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  
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como um objeto-síntese, potencializado pela aura da história vivida e 

a ser contada para as futuras gerações.283 
 

O edifício da hospedaria é o ponto de partida para o onde se espraiam 

as linhas que orientarão futuramente a aquisição de acervo:  

 

1) Trânsitos e deslocamentos: itens trazidos nas bagagens ou 
relacionados à viagem 

2) Encontro entre culturas: itens representativos da manutenção, 
adaptação ou negação da cultura de origem no local do destino, 
bem como as lembranças e as identidades migrantes que se 
formam e são resignificadas e transmitidas entre as gerações. 
Alguns aspectos potenciais: trabalho, religião, culinária, língua, 
música e vida doméstica;  

3) Estados e direitos: itens representativos de trâmites burocráticos, 
políticas públicas ou ausência delas e lutas por direitos.284 

 

Determinadas as linhas de força do processo de aquisição pretendido 

pelo Museu da Imigração, procedimentos mais concretos foram estabelecidos 

no documento “Procedimento Operacional Padrão de Pré-entrada e Doações - 

Coleção Museológica”, o qual, anexo à política de acervo, visa estabelecer um 

passo a passo para a gestão e documentação museológica, no processo de 

avaliação de potenciais aquisições, quando de sua chegada ao MI. Ele fornece 

detalhadamente orientações específicas para cada grupo de profissionais 

envolvidos no processo e segue as diretrizes previstas pela Secretaria da 

Cultura. 

Tão importante quanto estipular os critérios e procedimentos para os 

itens que deveriam entrar no acervo, é também o que deveria ser 

desincorporado, para isso a política de acervo prevê que: 

Itens cuja propriedade ou histórico sejam desconhecidos poderão, na 
impossibilidade de conhecê-los, ser recusados (no caso de ofertas) 
ou indicados para desincorporação e alienação (caso já façam parte 
da coleção).285 

 

A equipe encontrou itens sem documentação; itens em estado de 

conservação crítico; itens que sofreram dissociação; itens não identificados; e 

itens de cenografia ou de uso corrente por antigas equipes que foram 

configurados como acervo na reserva técnica do museu. Atribui-se que estes 

equívocos aconteceram quando tais itens foram incluídos na lista de transporte 

                                                           
283 EXPOMUS, Op. cit., p. 11 
284 MUSEU DA IMIGRAÇÃO, Op. cit., 2017 p. 20 
285 Idem, Ibidem., p. 23 
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do acervo, em 2010, pela empresa Expomus, quando o edifício foi esvaziado 

para o restauro, e as coleções embaladas e mantidas em depósito externo. 

Estratégias para cinco anos relativas à gestão da coleção foram 

estipuladas em 2015, quando entregou-se à Secretaria da Cultura a versão 

preliminar do documento “Política de Acervo do Museu da Imigração”286. Fixou-

se ser prioritária a organização das informações sobre as doações não 

concluídas, visando a continuidade da organização da documentação 

museológica, e a complementação das informações sobre os itens no banco de 

dados Inpatrimonium, principalmente no tocante às doações não integralmente 

oficializadas. Em relação às novas aquisições, a equipe deve priorizar a análise 

das ofertas ainda não avaliadas anteriores a 2011 (que somam cerca de 1.500 

itens), além das ofertas que a equipe já registrou desde junho de 2015 e que 

aguardam a consolidação de instâncias decisórias, como a formação do 

Conselho de Orientação Cultural. Além de resolver pendências, a equipe 

pretende que o MI seja um colecionador ativo, buscando objetos que possam 

ser relacionados à mobilização política e aos direitos migrantes.  

Atualmente, a equipe ainda não conta com conselho de orientação 

cultural, por isso seu anseio por adquirir por meio de compra ou doação 

(formas de aquisição reguladas na política de acervo) está protelado. O MI 

precisa lidar e criar conexões com o vasto acervo que foi recolhido e recebido 

pelas outras gestões ao longo dos anos, conforme confere o gráfico abaixo.  

 

                                                           
286 Idem, Ibidem.  
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Figura 8 – Gráfico Acervo adquirido pelo MI por anos (1993 – 2010) 

 

Fonte: a autora, mediante a consulta de dados extraídos do Banco de dados BDA, Banco de dados 
Acervsys, Banco de dados Inpatrimonium, edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Atas das 

reuniões de comissão de acervo da gestão da diretora Ana Maria Leitão. 

O estudo comparativo de um museu congênere, como se propõe nesta 

pesquisa, pode trazer insumos para que o MI possa consolidar a árdua tarefa 

de lidar com um vasto acervo pouco documentado e tecer nexos interpretativos 

coerentes. Ainda que o fenômeno imigratório se consolide de forma particular 

em cada país, os registros dele por meio da cultura material assemelham-se, 

conforme apontou a análise feita pela museóloga Geneviève de Muys ao fazer 

um levantamento de 34 museus que tratam da temática migratória, concluindo-

se que as tipologias de acervo são recorrentes, como, por exemplo, bagagens, 

objetos relacionados ao mundo do trabalho e objetos domésticos.287 

Apresentaremos agora as estratégias adotadas pelo MNHI para a formação de 

suas coleções, e de como essa trajetória estável diferencia-se das 

descontinuidades do MI apontadas neste capítulo, graças às práticas de boa 

gestão estabelecidas pela rigorosa legislação francesa para museu.  

                                                           
287 MUYS, Geneviève de. Les musées traitant des migrations humaines: portrait d’une thématique 
muséale “tendance” Muséologies Vol. 3, n. 1, 2008, passim.  
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Capítulo 03: Formação do acervo do Musée National de l’Histoire de l’Immigration 
 

Diferentemente da análise proposta para a formação do acervo do 

Museu da Imigração localizado em São Paulo, a qual baseou-se na divisão por 

gestões, a análise que se pretende do Musée National de l’Histoire de 

l’Immigration (MNHI) será orientada pela lógica da própria coleção museológica 

que é dividida institucionalmente em três categorias, consideradas específicas 

e ao mesmo tempo complementares: arte contemporânea, histórica e 

etnográfica. Isso porque as trocas de gestões do MNHI não afetam 

sensivelmente a lógica de formação do acervo, como se notou no caso 

paulistano. Em Paris, essa trajetória ocorreu de forma linear, como se verá 

neste capítulo. Isso posto, exploraremos as coleções a partir de suas tipologias 

e das propostas feitas pelos curadores, atendando-se ao panorama de 

mudanças que redesenharam os quadros de funcionários ao longo do tempo.  

Para tanto, foram consultados os guias das exposições de longa 

duração, Repérs e Galerie des dons; o guia da exposição temporária J’ai deux 

amours, de 2012, que apresentou a coleção de arte contemporânea; as 

proposições de aquisição, de 2006 a 2018, elaboradas pelos curadores 

contendo o estudo minucioso de cada item sugerido para compor o acervo; as 

decisões de aquisição, que são listas com os itens julgados positivamente a 

partir das proposições de aquisição, em outras palavras, são os itens 

escolhidos por uma comissão, composta por especialistas designados pelo 

Ministério da Cultura, para fazer parte do acervo do MNHI; relatórios 

institucionais produzidos pelos curadores referentes às coleções; e os 

relatórios anuais do Palais de la Porte Dorée, edifício que abriga o MNHI e o 

Aquário, e que tem uma administração independente, que trazem o balanço 

das atividades desenvolvidas por essas duas instituições ali abrigadas, 

documentos esses que interessando especialmente pelas informações 

referentes às coleções do MNHI. 

Reunindo um acervo permanente e apresentando-o em exposições de 

longa duração, a instituição tornou-se pioneira e inovadora ao abordar a 

temática da imigração na França de maneira sistemática e permanente. Isso 

porque, antes de sua inauguração em 2007, exposições temporárias foram 

elaboradas sobre o tema da imigração em alguns museus do país. Dentre elas, 
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pode-se citar a iniciativa do ecomuseu em Fresnes, “Rassemblance, un siècle 

d’immigration en Île-de-France” (1993); em Grenoble as três exposições 

apresentadas no Musée Dauphinois tituladas “Des Grecs, Les Grecs de 

Grenoble” (1993), “D’Isère et d’Arménie” (1997) e “Pour que la vie continue, 

d’Isère et du Maghreb, mémoires d’immigrés” (1999); e por último a exposição 

“Toute la France, histoire de l’immigration en France au XXe siècle” (1998), 

sediada no Musée d’histoire contemporaine de Paris288. Assinala-se que não 

foram apenas instituições museológicas que se ocuparam da temática, pois a 

associação Géneriques, por exemplo, também empreendeu exposições, como: 

“France des étrangers, France des libertés” inaugurada em Marseille em 1989 

e reapresentada em Paris, na Grande Arche no ano seguinte. Les Anneaux de 

la mémoire, outra associação, também abordou a temática da imigração em 

1998, quando realizou a exposição “Mémoires des migrations. Tolérance, 

intolérance”, apresentada em Nantes.289  

Em suma, percebe-se a efervescência de manifestações culturais 

consagradas à imigração a partir da década de 1990 na França, inserida na 

esteira de fomento de museus de imigração pelo mundo, especialmente após a 

reinauguração do Ellis Island Immigration Museum em 1990. Marie-Hélène 

Joly, curadora geral do patrimônio no Ministério da Cultura, afirma, contudo, 

que por mais que a temática imigratória tenha sido exibida nessas inúmeras 

exposições, ela permanecia velada, notando-se um persistente “silêncio dos 

museus” franceses que não abarcavam de forma contínua e efetiva questões 

sensíveis e polêmicas, como é tônica imigratória.290 De certo, esse tema 

incômodo – e cada vez mais latente em função da expansão dos movimentos 

afirmativos ligados à problematização pós-colonial –, foi discutido, embora para 

essa autora as discussões tenham sido construídas essencialmente nas 

iniciativas das associações em um cenário apartado de espaços museais 

permanentes, algo que será superado, especialmente no âmbito da esfera 

pública, após a criação do MNHI.291 

                                                           
288 JOLY, Marie-Hélène, « La place de la Cité nationale dans le paysage muséal français », Revue « 
Hommes & Migrations », no 1267, mai-juin 2007, p. 70 
289 DEWITTE, Philippe. Vers la création d’um musée de l’immigration? Revue Hommes & migrations. nº 

1238 - Juillet-août 2002, p. 102. 
290 JOLY, Marie-Hélène, Op. cit. p. 70. 
291 Idem, ibidem, p. 70 



134 
 

Dos museus mencionados acima, e tantos outros que pelo território 

francês apresentaram exposições temporárias sobre a imigração, nenhum tinha 

um acervo constituído sobre esse tema, ou seja, eles não coletavam e tão 

pouco organizavam sistematicamente objetos com tal intenção. Exibiam-se 

documentos e artefatos, sobretudo do mundo do trabalho, para viabilizar a 

construção destes discursos expositivos.292 O colecionismo ou debates sobre 

qual seria o patrimônio representativo da imigração não concerniam às pautas 

das políticas de formação de acervo dessas instituições. Foi em decorrência 

das primeiras iniciativas de criação de um museu de imigração que essas 

questões conquistaram, pouco a pouco, espaço no debate museológico 

francês. O MNHI foi, portanto, o primeiro museu a constituir uma política de 

aquisição que concedeu ao patrimônio representativo dos imigrantes o título de 

patrimônio francês, por meio de sua inscrição no inventário nacional.293  

Portanto, para que se possa compreender como a instituição concebeu a 

sua forma museal – de maneira tão original no âmbito dos museus nacionais 

franceses e no contexto dos museus de imigração pelo mundo, por sua 

interpretação tripla, da criação artística contemporânea, do traço histórico e do 

testemunho etnológico –, é importante retraçar como as suas coleções foram 

adquiridas, objetivo principal deste capítulo. Frise-se de pronto que tais 

coleções devem ser entendidas necessariamente no plural, porque 

organizadas em três eixos – artístico, histórico e antropológico –, que norteiam 

as três diferentes coleções do MNHI, as quais estão percentualmente divididas 

da seguinte forma:  

                                                           
292 Idem, ibidem, p. 69 
293 O artigo 12 da lei nº 2002-5 de 4 de janeiro de 2002 relativa aos Musées de France prevê: “As 
coleções dos Musées de France são objeto da inscrição em um inventário. Ele é processo de verificação 

(récolement) feito a cada dez anos” LACAMBRE, Geneviève. À propôs des inventaires des musées. In 
MERLEAU-PONTY, Claire (direção). Documenter les collections des musées. Investigation, inventaire, 

numérisation et diffusion. Paris: La documentation Française, 2014, p. 15. 
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Figura 9 - Gráfico – Tipologias do acervo do Musée National de l’Histoire de 
l’Immigration 

 

 Fonte: A autora em consulta aos Relevés de décision de la commission d'acquisition  do MNHI de 2006 a 2018 

 

O modo como cada tipologia foi adquirida segue uma lógica própria e é 

capaz de explicar a diferença de quantidades ilustrada no gráfico acima.  A 

coleção etnográfica destaca-se quantitativamente por ter sido adquirida por 

meio de doação. Ainda que não haja um grande número de processos de 

donativos feitos ao MNHI, cada um regularmente apresenta um conjunto com 

muitos itens que representam a história de vida do doador ou da família, 

justificando-se, assim, esta coleção ser quantitativamente superior. A coleção 

histórica foi formada majoritariamente por compra de imagens (fotografias, 

história em quadrinhos, propagandas) e por doações pontuais de documentos 

referentes à exposição colonial de 1931 ou objetos oferecidos por instituições. 

Já a coleção de arte contemporânea foi formada na sua totalidade por 

compras. A despeito das dificuldades financeiras e da busca constante pela 

consolidação do MNHI no âmbito museal francês, é por meio desses três 

olhares que a história da imigração na França é ali representada, três olhares 

que convergem para a mesma temática e que se apresentam juntos na 

exposição de longa duração Repères, em cartaz desde a abertura do museu 

em 2007, reelaborada em 2014, e que serviu como guia para as primeiras 
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aquisições que deveriam ser feitas pela instituição, que foi criada sem 

nenhuma coleção prévia. 

3.1 O desafio da página em branco: um museu sem acervo 

 

Todos os museus nacionais nasceram de coleções: confiscos 
revolucionários, doações e dações prestigiosas, encomendas do 
Estado realizadas para acederem ao estatuto de bem de museu, 
recomposições de coleções antes existentes. A história dos museus 
nacionais ao longo de dois séculos foi feita a partir dessas 
recomposições e migrações de coleções, incluindo aí, mais 
recentemente, o Musée national d’art moderne, o Musée d'Orsay, o 
Musée du quai Branly, o MuCEM. Mas foi a CNHI que inaugurou 

entre os museus nacionais o choque da página em branco. 294 

 

 O termo “página em branco” foi a expressão utilizada pela primeira vez 

por Marie-Hélène Joly para fazer referência à ausência de coleções anteriores 

à institucionalização da CNHI. No trecho acima, publicado em uma das edições 

da revista Hommes & Migrations, de 2007, dedicada exclusivamente a artigos 

sobre a recente abertura da Cité,295 Joly tornou a expressão paradigmática, ao 

lembrar o fato de que a instituição era uma exceção à regra na história dos 

museus nacionais franceses, que durante dois séculos foram criados a partir de 

vastas coleções pré-existentes.296 Iniciar-se uma coleção tornou-se, assim, um 

grande desafio à instituição com uma pergunta latente: em que consiste o 

patrimônio da imigração na França?297  

 Joly supõe em seu artigo que, às vezes, é mais fácil “fazer um museu 

do nada”,298 pois as coleções existentes nem sempre tornam possível 

desenvolver um discurso relevante e coerente. Nessa perspectiva, pode até 

mesmo ser mais dificil de gerenciar um acervo herdado, uma vez que sua 

                                                           
294 Tradução livre do orginal: Tous les musées nationaux sont nés de collections: confiscations 

révolutionnaires, libéralités et dations prestigieuses, commandes de l’État appelées avec le temps à 
accéder au statut de musée, recompositions de collections existantes. L’histoire des musées nationaux 
sur deux siècles est faite de ces recompositions et migrations de collections, y compris très récemment 
(ainsi le musée national d’art moderne, le Musée d’Orsay, le musée du quai Branly, le MuCEM. Mais 
c’est la CNHI qui a inauguré pour les musées nationaux le vertige de la page blanche. JOLY, Marie-
Hélène, Op. cit. p. 77. 
295 Dossier La Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, une collection en devenir. Hommes & 

Migrations, nº 1267, mai - jun 2007 
296 Duas instituições museais já haviam sido concebidas sem coleções na França: o Memorial de Caen em 
1988 e o Historial de Péronne consagrado à Grande Guerra inaugurado em 1992, porém esses dois não 
são museus que se enquadram na categoria jurídica de museu nacional. JOLY, Marie-Hélène, Op. cit. p. 
77 
297 BARBE, Noël; CHAULIC, Mariana. L’immigration aux frontières du patrimoine. Paris: Édition de la 
Maison des sciences de l’homme. 2014, p. 10 
298 JOLY, Marie-Hélène, Op. cit. p 78 
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lógica própria pode induzir dificuldades para uma reflexão qualificada. A autora 

conclui que é penoso elaborar um discurso pertinente a partir de coleções 

pouco significativas e que a situação oposta, ainda que desafiadora, pode ser 

compreendida como vantajosa, uma vez que abre caminhos para a reflexão, 

permitindo o desenvolvimento do projeto intelectual desejado.299 Sob essa 

perspectiva, o comitê científico da CNHI realizou um notável trabalho de 

concepção teórica e enfrentou a dificuldade de estabelecer coleções que 

pudessem ser incorporadas ao discurso histórico sobre o tema das imigrações.  

 Ao discorrermos sobre a trajetória de formação das coleções, 

notabiliza-se o papel nela desempenhado pela exposição Repères, cuja 

elaboração estava no âmago das discussões sobre a formação do acervo. 

Ainda que não seja o objetivo preponderante desta pesquisa a análise da 

comunicação museológica, iniciativa já empreendida por pesquisadoras como 

Delaplace e Palluau,300 a compreensão de seu projeto nos auxiliará a entender 

as linhas de força que definiram e orientaram o colecionismo da instituição. 

O debate sobre as coleções perpassava as discussões iniciais desde a 

pré-configuração da Missão Toubon. O colóquio realizado, em finais de 2003, 

na Bibliothèque National de France, denominado “Leur histoire est notre 

histoire. La place des immigrés dans la construction de la France”, divulgou a 

criação da Missão Toubon e a formalização dos eixos que direcionariam o 

projeto.301 Constituir uma coleção a partir da materialidade não era uma 

demanda colocada diretamente em pauta nesse momento, pois o colecionismo 

concernia aos testemunhos orais, para difundir as memórias e histórias dos 

imigrantes e seus descendentes. Àquela altura, a ideia de concepção de um 

museu era insólita, pois se pretendia, como apontamos no capítulo 1, a criação 

de um centro, denominado Centre de Ressources et de Mémoire de 

l’Immigration. Tal tipologia institucional não o forçaria obrigatoriamente à 

formação de uma coleção, pois não se configuraria como um “museu” em face 

da legislação de 2002 relativa aos museus.302 Por isso, não figura nos eixos 

essenciais do projeto, em 2003, a elaboração de uma política de aquisição de 

                                                           
299 Idem, ibidem., p. 79 
300 PALLUAU, Anne-Laure. Op. cit., 2010.  
301 TOUBON, Jacques. Op. cit., p. 156. 
302 POULOT, Dominique. Op. Cit. 2013, p. 19 
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uma coleção, e sim figuram as escolhas museográficas, a política de público, a 

pedagogia a ser adotada e a política de uma programação cultural.303 

Desde os esboços do projeto inicial, em 2003, estava claro que a futura 

instituição deveria ter uma exposição permanente, Repères, cujo título designa 

até hoje a exposição de longa duração. Isso é caro a esta pesquisa, pois foi a 

partir da ideia de concepção desta exposição que as primeiras discussões 

sobre colecionismo foram esboçadas. Retraçar dois séculos da história da 

imigração na França era o tema essencial, e a busca por documentos e objetos 

que a viabilizasse fez-se necessária. Listaram-se então possíveis tipologias 

que poderiam ser apresentas na futura exposição: gravuras do século XIX, 

fotos, filmes, jornais, documentos, souvenires de família, documentos 

administrativos, documentos de época, objetos característicos da vida 

cotidiana.304 Apontou-se que as coleções deveriam ser constituídas 

progressivamente, até porque tinha-se a ideia de que a exposição deveria ser 

formada em módulos e revisitada periodicamente para evitar-se, assim, a 

obsolescência que se abate sobre muitas exposições de longa duração.305 Foi, 

então, estabelecido que a reunião dos primeiros tipos objetos conjecturados se 

daria  por meio de uma política de empréstimos e depósitos de outras 

instituições públicas ou privadas.306 Em consulta ao catálogo da exposição 

Repères, publicado em 2009, contabilizam-se 155 itens (entre fotos, objetos e 

documentos oficiais e pessoais) que foram cedidos, por depósito ou 

empréstimo, fisicamente ou por direito de reprodução ao MNHI. Figuram entre 

as instituições que fizeram empréstimos:  Académie François Bourdon, 

arquivos dos departamentos de Eure-et-Loir, de Bouches-du-Rhône, de Paris, 

dos Pyrénées, de Val-de-Marne, os arquivos municipais de Bourdeaux e 

Marseille, o Arquivo Nacional, as associações “Géneriques”, “Les amis de 

l’histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois” e “Maison Russe”; o setor de coleção 

numismática do Banque de France; as bibliotecas administrativa e histórica da 

cidade de Paris, a Biblioteca Nacional da França, o Centro Histórico da 

Mineração do Nord-Pas-de-Calais, o Centro de Pesquisa sobre a Diáspora 

                                                           
303 GRUSON, Luc. Op. cit. 2017, p. 89 
304 Idem, ibidem.  
305 TOUBON, Jacques. Op. cit., p. 59. 
306 FLICOTEAUX, Muriel. Op. cit., p. 189. 
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Armênia, Instituto Curie; entre os museus estavam o Musée des Beux-Arts de 

Bordeaux, Musée de Nogent-sur-Marne, Musée National de l’Automobile, 

Musée d’Orsay, Musée de la Poste, Musée National du Sport, Musée des 

Civilisations de l’Europe et de la Méditarranée (MuCem), Petit-Palais, assim 

como colecionadores particulares que preferiram não ser identificados e 

também membros da sociedade civil que em um primeiro momento não 

quiseram comprometer-se em fazer a doação efetiva de seus itens pessoais 

para a coleção etnográfica.307 Os depósitos permitiram, assim, a criação de um 

vínculo entre instituições públicas, a sociedade civil e o museu.308 

Precedentemente, em paralelo ao momento em que a exposição era esboçada, 

a concepção específica de uma política de empréstimos teve seu espectro 

ampliado a partir do momento em que houve o consenso de que a 

nomenclatura “museu” deveria ser adotada, e com ela toda a fundamentação 

legal que é atribuída a essas instituições pelo Ministério da Cultura. Todas as 

funções previstas para o Centre de Ressources et de Mémoire de l’Immigration 

não eram contraditórias às funções de um museu, contudo, a escolha dessa 

nomenclatura implicava necessariamente na constituição de uma coleção, ao 

contrário do que estava previsto incialmente.  

Recorde-se, nesse sentido, o discurso político proferido em 2004 pelo 

primeiro ministro Jean-Pierre Raffarin para oficializar a criação deste museu de 

imigração e a sua alteração para o nome Cité National de l’Histoire de 

L’Immigration.  A despeito desta alteração de nomenclatura que evitava o 

enquadramento museal, o estabelecimento foi inscrito como um musée 

national, e deveria estar de acordo com a legislação vigente, que compele 

impreterivelmente à formação, estudo e difusão de coleções.309 Por 

conseguinte, a partir de 2005, quando a Missão Toubon começou a ser 

executada, o desafio de formar a coleção foi assumido. O tempo limitado foi um 

condicionante a essa tarefa, pois em dois anos era necessário que a exposição 

permanente fosse delineada e, junto com ela, uma coleção fosse formada. As 

duas frentes foram realizadas concomitantemente e isso dificultou o trabalho 

                                                           
307 CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Guide de l’exposition permanente. Paris: CNHI, 
2009.  
308 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Évolution du perimetre des collections 
ethnographiques. In: Commission d’acquisition, nº 10. 13/03/2012.  
309 LABOURDETTE, Marie-Christine. Les muséés de France. Paris: Puf, 2015 
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das equipes.310 Essa ideia, contudo, já estava prevista no relatório final da 

missão Toubon: 

É necessário pensar a exposição permanente, mas também a 
coleção permanente e se dar as possibilidades orçamentárias para a 
compra de coleções “nobres” (obras de arte, etc.). Mas bem 
evidentemente, não se trata de um museu de belas artes, ele será 
constituído por arquivos orais, fotos e filmes, objetos da vida 
cotidiana, da memória viva.311 

É possível traçar um claro paralelo entre a Cité e o projeto empreitado 

pela Secretaria de Cultura do estado de São Paulo na tentativa de 

implementação do Museu da Imigração nos anos 1990: a elaboração do projeto 

da exposição de longa duração norteou os eixos constitutivos das coleções, 

que foram forjadas concomitantemente à captação de acervo. A diferença 

crucial entre esses empreendimentos é que as aquisições em São Paulo 

efetuaram estritamente por doações, enquanto em Paris a proposta 

apresentada nesse primeiro momento foi além dos empréstimo e depósitos, 

estabelecendo-se a compra de acervo, sobretudo, de arte contemporânea.  

Hélène Lafont-Couturier, responsável pelo capítulo consagrado às 

coleções na publicação final da Missão Toubon, anunciou que a exposição 

Repères seria mais uma apresentação inaugural sobre a história da imigração 

do que a apresentação das coleções permanentes.312 A fórmula discursiva que 

se convencionou para a exposição foi sugerida por Laurent Gervereau, a qual 

deveria promover “pontos de referência”, constituindo uma síntese evolutiva do 

processo imigratório ao debruçar-se sob dois séculos da história da imigração 

na França313. Segundo Gruson, foi apontado nesse instante que para “mobiliar” 

o Palais de la Porte Dorée era necessário pensar em obras de arte de grandes 

dimensões.314 Constata-se, deste modo, que o tamanho dos objetos foi um dos 

primeiros critérios adotados para a formação da coleção, afim de evitar-se a 

sensação de vazio da exposição. Delineia-se, assim, os primeiros rascunhos 

com o intuito em preencher a “página em branco”.  

                                                           
310 DELAPLACE, Andrea. Op. cit. 2010.  
311 Tradução livre do original: Il faut penser exposition permanente, mais aussi collection permanente, et 
se donner les possibilités budgétaires d’achats de collections « nobles » (oeuvres d’art, etc.). Mais bien 
évidemment, il ne s’agit pas d’un musée des beaux-arts, il sera tout d’abord constitué d’archives orales, 
de photos et de films, d’objets de la vie quotidienne, de la mémoire vivante.  TOUBON, Jacques. Op. cit. 
p. 202.  
312 GRUSON, Luc. Op. Cit. 2017. 140. 
313 Idem, ibidem, p.  142 
314 Idem, ibidem, p. 143. 
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 Ao final de 2005, Patrick Bouchain, reconhecido cenógrafo francês, 

delineou um esquema geral para a implementação da exposição. Sua empresa 

de arquitetura, juntamente com seu sócio Loïc Julienne, foi a vencedora da 

concorrência organizada pela Diretoria dos Musées de France para 

reconfigurar o layout dos espaços do Palais de la Porte Dorée, o qual nunca 

havia sido restaurado desde a sua construção.315 Seu projeto, do ponto de vista 

funcional, era abrir o prédio para a circulação do público.316 A partir do esboço 

da exposição, que não contava com a seleção das obras e nem sequer uma 

trejetória definida, foi lançado o concurso para a cenografia, vencido por Pascal 

Payeur e Lydia Elhadad. Como ideia principal do projeto vencedor, destacamos 

a intenção de colocar no centro da exposição itens que deveriam ser cedidos 

por imigrantes ou por seus descendentes. Apesar de tal intenção não ter sido 

implementada para a exposição Repères, ela serviu como ideia primária da 

Galeries de Dons, que seria inaugurada um ano depois.317  

Para a exposição Repères, foi discutida a necessidade de optar-se por 

uma abordagem cronológica ou temática. Muitos especialistas de estudos 

imigratórios que formavam o comitê científico foram contrários a sequência 

cronológica, que havia sido prevista no Relatório de Toubon:  

A apresentação cronológica parece ser a mais apropriada porque é a 
mais direta. Fácil de visualizar e memorizar, uma cronologia bem feita 
"”não mente”, vai direto ao ponto e é particularmente eficaz na 
contabilização dos fenômenos de causa e efeito, evoluções, 
retrocesso, parênteses ou abalos da História.318 

Aqueles que se colocaram contra tal opção acreditavam que a escolha 

do fio condutor cronológico da exposição seria suscetível de setorizar as 

populações de imigrantes e, assim, dividir o percurso expositivo.319 Na opinião 

desses especialistas, as trajetórias coletivas deveriam ser ilustradas por 

problemáticas, por grandes temas, por espaços e períodos, na forma de um 

                                                           
315 MURPHY, Maureen. Op. cit. p. 53. 
316 DELAPLACE, Andrea. Op. cit., 2010, p. 19. 
317 GRUSON, Luc. Op. cit. 2017, p.142.   
318 Tradução livre do original: La présentation chronologique semble la plus adaptée, car la plus directe. 
Facile à visualiser et à mémoriser, une chronologie bien faite « ne ment pas », elle permet d’aller 
directement à l’essentiel et elle est particulièrement efficace pour rendre compte des phénomènes de 
cause à effet, des évolutions, des retours en arrière, des parenthèses ou des à-coups de l’Histoire. 

TOUBON, Jacques. Op. cit. p. 54 
 
319 PALLUAU, Anne-Laure. Op. cit. p. 62 
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roteiro único onde todos pudessem se identificar.320  Como resultado dessa 

discussão, os grandes temas foram afinal estabelecidos para nortear a 

exposição, sendo eles: Emigrar; De frente para o Estado; Terra de acolhimento, 

França hostil; Aqui e lá; Lugares de vida; Trabalho; Enraizamentos; Esporte; 

Religiões e Cultura.321 Não se alteraram para isso os três eixos da coleção que 

já estavam sinalizados na missão Toubon, os quais deveriam aparecer juntos 

na exposição. Sobre a reunião de diferentes tipologias das coleções expostas 

simultaneamente, Toubon afirmou: 

Não hesitamos em mostrar objetos lado a lado comprados no 
supermercado e objetos de arte. O objeto torna-se então uma 
ferramenta de comunicação, uma mídia independente, e não apenas 
um marco patrimonial. Mas, tenha cuidado para não "folclorizar" a 
imigração, o objeto deve estar a serviço da idéia que queremos 
passar, não deve "essencializar" a cultura da imigração. 322 

A insuficiência de recursos financeiros foi, contudo, um obstáculo para a 

efetivação da exposição. Jacques Toubon expressou na imprensa o seu 

inconformismo sobre a quantidade de verba disponibilizada à CNHI: “Uma 

grande exposição em Paris custa 1 milhão de euros. Para nós, são 300.000”.323 

As subvenções designadas comumente aos museus nacionais não foram 

transferidas de imediato, prevendo-se pelo Ministério da Cultura a cifra de 

300.000 euros para que a CNHI elaborasse a exposição e também começasse 

a constituir suas coleções.324 Apesar dos subsídios iniciais não atenderem às 

expectativas previstas por Toubon, a exposição foi aberta em 2007 e uma 

coleção inicial foi formada, a qual vem sendo alimentada desde então por meio 

de compra e doações – todas avaliadas pela comissão de aquisição de acervo, 

que determina a pertinência de cada item e o seu preço no caso de compra. 

 

                                                           
320 Idem, ibidem. 
321 CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Guide de l’exposition permanente. 2009 
322 Tradução livre do original: “On n’hésite pas à montrer côte à côte des objets achetés au supermarché 

et des objets d’art premier. L’objet devient alors un outil de communication, un media à part entière, et 
pas seulement un repère patrimonial. Mais, attention tout de même à ne pas « folkloriser » 
l’immigration, l’objet doit être au service de l’idée que l’on veut faire passer, il ne doit pas « essentialiser 
» de toute éternité la culture de l’immigré.” TOUBON, Jacques. Op. cit. p. 202. 
323 Tradução livre do original: Une grosse exposition à Paris coûte 1 million d'euros. Chez nous, c'est 300 

000 (Jacques Toubon). GUERRIN, Michel. Le musée fantome. Le Monde. <https://www. lemonde.fr/soci 
ete/article/2010 /03/ 19/le-musee-fantome_1321510_3224.html> 
324 GRUSON, Luc. Op. cit, 2017. p. 149 
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3.2 Comissões de aquisição: o que entra e o que não entra nas coleções 

Ao comentar sobre formação das coleções do MNHI, Serge Weber 

escreveu:  

A entrada dessas coisas no museu não foi feita por uma política de 
aquisição (nem etnográfica nem artística), mas por um convite aberto 
deliberadamente a doações. Os objetos foram transmitidos por 
pessoas de qualquer status social, desconhecidas ou conhecidas, 
que tivessem tido a experiência da migração para a França ou, na 
maior parte, por descendentes de imigrantes.325 
 

 

Ao se deparar com o excerto precedente, pode-se até deduzir 

precipitadamente que o MNHI poderia ser classificado, na divisão de Stránský 

ao tratar sobre coleta museal, enquanto um recolhedor passivo, isto é, um 

museu que não tem uma política de aquisição estabelecida e que recebe todas 

as doações que lhe são propostas.326 De certo, Serge Weber não teve acesso 

à documentação referente às comissões de aquisição da instituição ou 

desconsiderou que o MNHI é um museu nacional.  

Justamente pelo seu enquadramento legal, ou seja, por ser um musée 

de France, o MNHI tem a política de avaliar minuciosamente cada aquisição. 

De acordo com artigo 10 da lei de museus de 2002, “toda aquisição, a título 

oneroso ou gratuito,” ou seja, por compra ou doação, “está sujeita à avaliação 

de autoridades científicas cuja composição e modalidades de funcionamento 

são fixadas por decreto.”327 Assim, as aquisições no MNHI são qualificadas 

pela comissão de aquisição presidida pela figura que dirige a instituição e 

composta por funcionários do Ministério da Cultura. Por meio de reuniões 

semestrais, realizadas desde 2006, com a exceção do intervalo de 2014 a 

2017, são deliberadas as propostas, minuciosamnete pesquisadas, ponderadas 

e apresentadas pelos curadores do museu. É dessa forma, concisamente, que 

as coleções são formadas, por meio da unanimidade deliberativa deste 

conselho.    

                                                           
325 Tradução livre do original: “L’entrée de ces choses au musée ne s’est pas faite sur une politique 
d’acquisition (ni ethnographique, ni artistique), mais par un appel délibérément ouvert à dons. Les 

objets ont été transmis par des personnes de tout statut social, inconnues ou connues, ayant fait 
l’expérience de la migration vers la France ou, pour la plupart, descendant d’immigré-es.” WEBER, 
Serge, « Les objets de l’immigration au musée », Géographie et cultures, 2014, p. 91. 
326 Stránský, Zybinek Z. “Política corrente de aquisição e adaptação às necessidades de amanhã. ” 
Cadernos Museológicos (No 2 – dez. 1989). Brasília, DF: Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, 1990 

(94-98). 
327  Loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 modifiée relative aux musées de France. Consultada em: 

<https://www.icom-musees.fr/ressources/loi-musee-2002> 05/03/2018.  

https://www.icom-musees.fr/ressources/loi-musee-2002
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As propostas feitas pelos curadores são compiladas em edições 

chamadas “Commission d’acquisition”. Nelas, os itens escolhidos pelos 

curadores de cada uma das três coleções do MNHI são apresentados um a 

um, com informações referentes a vida do objeto ou da obra de arte.328 Por 

meio da análise das 17 edições destas proposições, constata-se que a 

atividade de curadoria na instituição é intrisicamente relacionada à pesquisa. O 

início do ciclo curatorial é vastamente documentado, diferentemente do  que 

afima Weber e do ocorrido no MI em São Paulo. Essas ações possibilitam a 

tranformação das coleções do MNHI em fontes de pesquisa científica e 

instrumentos efetivos de difusão de conhecimento ao público.329 

Figura 10 - Comissões de aquisição com as proposições apresentadas 2006 a 2018 

 

Fonte: a autora. Novembro 2018. 

 

Em todas as edições das proposições está contemplada a coleção de 

arte contemporânea.  Para cada um dos itens propostos, constam informações 

acerca da biografia do artista; sua formação acadêmica; prêmios recebidos; 

dados de sua carreira aludindo as exposições de que participou – com 

destaque àquelas que a obra em questão foi exposta; listam-se outros musées 

de France que também têm em seus acervos obras do mesmo artista; as 

especificidades físicas da obra, com os materiais de sua composição e 

                                                           
328 BONNOT, Thierry. La vie des objets. Paris: Éditions de la Maison de sciences de l’homme, 2002.  
329 FERREZ. H, Documentação Museológica: Teoria para uma Boa Prática. In: IV Fórum de Museus do 

Nordeste, Recife, 1991., p. 1. 
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dimensões; o valor monetário a ser pago e quem tem a propriedade da obra (o 

próprio artista, uma galeria, ou um colecionador particular); e demais 

informações que possam ser relevantes aos avaliadores da comissão de 

aquisição. Em relação aos itens propostos para a coleção histórica, caso seja 

conhecida a autoria do artefato, também é apresentada sua biografia e sua 

trajetória de formação e trabalho, e o contexto da imagem ou do objeto. Já para 

a coleção etnográfica, formada exclusivamente por doações, relaciona-se os 

objetos propostos às histórias de vida dos imigrantes que os possuíram, e no 

caso do doador não ser o detentor inicial, é esclarecida qual era sua relação 

com o imigrante.  

Empréstimos e depósitos não constam nas Commissions d’acquisitions, 

uma vez que esses itens não se integram permanentemente ao acervo da 

instituição, não cabendo, portanto, a essa comissão sua avaliação, pois não 

são bens da coleção nacional 330 . Há uma commission de prêts e dépôts 

(comissão de empréstimos e depósitos), responsável por tais decisões, assim 

como pela autorização ou veto de empréstimos solicitados pelos artefatos da 

coleção do MNHI – documentação que não foi cedida pelo MNHI para análise 

dessa pesquisa, por conter informações de terceiros consideradas sigilosas.  

Em relação às proposições de aquisição, há duas formas de entrada de 

acervo registradas nessas edições: “compra” e “doação”. A comissão de acervo 

avaliou positivamente 258 compras e 66 processos de doação de 2006 a 2018. 

Foram negados 26 propostas nesse mesmo período, todas referentes à 

aquisição por compra.  Infere-se que foram negadas por conta do valor 

monetário, e não pela falta de pertinência da obra, isso porque alguns itens 

negados foram reavaliados em outra oportunidade positivamente. A obra, 

Anatolia, de Eduardo Arroyo, é um exemplo disso. Negada pelas comissões de 

2006 e 2007, passou a integrar a coleção de arte contemporânea do MNHI em 

2008 por um valor de compra inferior ao fixado no primeiro momento.331 Os 

tipos de aquisições, compra e doação, dividem-se nas seguintes proporções:  

                                                           
330 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Evolution du perimetre des collections 
ethnographiques. Nº 10. 13/03/2012.  
331 MNHI, Commission d’acquisition, s/ nº, 06/11/2006; nº 1, 10/12/2007; nº 2 09/06/2008. 
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Figura 11- Gráfico dos processos de aquisição por compra. 

 

Fonte: a autora em consulta aos Relevés de décision de la commission d'acquisition do MNHI de 2006 a 

2018 

Figura 12 – Gráfico processos de aquisição por doação. 

 

Fonte: a autora em consulta aos Relevés de décision de la commission d'acquisition do MNHI de 2006 a 
2018 

 

 A observância dos dois gráficos aponta, de imediato, as lacunas no 

período de 2014 a 2017, quando não ocorreram aquisições nem por compra 

nem por doação, ou seja, por quatro anos consecutivos a instituição não 
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ampliou suas coleções. Nos relatórios anuais destes anos, a razão apontada 

para tanto é a falta de recursos financeiros, como lê-se no relatório de 2015: 

Pelo segundo ano consecutivo o Musée national de l’histoire de 
l’immigration não pode enriquecer sua coleção com novas aquisições 

devido à falta de créditos orçamentários suficientes (suspenção em 
2014 da subvenção de aquisição do ministério da Cultura e da 
Comunicação). Nenhuma comissão de aquisição foi realizada em 
2015.332 

 Contudo, ainda que por quatro anos não tenham ocorrido as reuniões 

da comissão de aquisição, o processo curatorial de pesquisa para compra e 

contato com comunidades imigrantes, para possíveis doações, mantiveram-se 

ativamente. Esse processo contínuo pode ser notado no documento de decisão 

de aquisição de maio 2018, que avaliou itens que aguardavam avaliação na 

reserva técnica do MNHI há anos.333 Importante pontuar que, nesse ínterim de 

quatro anos, o MNHI manteve a guarda desses objetos, cujos registros os 

classificavam como empréstimos. 334 Essa foi a solução encontrada para 

mantê-los temporariamente, uma vez que a uma política do museu previa que 

os objetos fossem primeiramente pesquisados e depois coletados, e não na 

ordem inversa.335  

Nota-se no gráfico de doação que os anos iniciais não contaram com 

nenhum recebimento. As três primeiras comissões de aquisição, 06/11/2006, 

22/12/2006 e 10/12/2007, avaliaram somente a coleta de objetos por compra, 

com entrada das tipologias de arte contemporânea e fotografia histórica.336 No 

início da formação das coleções, os empréstimos e depósitos foram o que mais 

preencheram as vitrines da exposição Repères, devendo-se isso tanto ao baixo 

orçamento, como apontado, como à falta de um vínculo entre a instituição e as 

comunidades imigrantes que seriam doadoras em potencial. A doação de 

objetos afetivos, sob os quais há a atribuição de valor sentimental, envolvem 

questões de confiança, uma vez que são as narrativas pessoais dos doadores 

                                                           
332 Tradução livre do original Pour la 2e année consécutive, le Musée national de l’histoire de 
l’immigration n’a pas pu enrichir sa collection par de nouvelles acquisitions en raison de l’absence de 

crédits budgétaires suffisants (suppression en 2014 de la subvention d’acquisition du ministère de la 
Culture et de la Communication). Aucune commission d’acquisition ne s’est tenue en 2015.  PALAIS DE 
LA PORTE DORÉE. Rapport d’activités, 2015, p. 17. 
333 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Commission d’acquisition nº 13. 31/05/2018.  
334 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Commission d’acquisition nº 13. 31/05/2018.  
335 TOUBON, Jacques. Mission Toubon, p. 202. 
336 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Commission d’acquisition  06/11/2006; 

22/12/2006 e nº 1, 10/12/2007.  
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que dão sentido à materialidade e que concedem a esses artefatos o status de 

patrimônio.337 Nas palavras de Igor Kopytoff, ao refletir sobre a “biografia 

cultural das coisas”, as pessoas negligenciam os objetos com os quais 

convivem, mas, ainda assim, eles não se separam deles durante sua vida, pois 

participam da construção indentitária.338 No momento de escolher quais objetos 

devem ser doados a um museu, é apartada essa negligência, uma vez que a 

escolha desses objetos não é trivial. Marcel Mauss, em um estudo pioneiro, 

demonstrou que a doação é um fenômeno universal em que se articular-se em 

torno de um encadeamento de obrigações como dar, receber e a de retribuir 

com dádiva de igual valor.339 Sublinha-se que não é somente o valor material 

que está em questão, mas também o valor simbólico da transação. E a 

reciprocidade de doação depende, necessariamente, da dependência e 

confiança entre os envolvidos, no caso do MNHI, os imigrantes e seus 

descendentes, e os curadores do museu que representam uma instituição 

nacional 

A criação, em 2008, da exposição colaborativa Galeries des dons, 

estimulou a aquisição de objetos por meio de doação.340 A proposta o museu 

era a apropriação do espaço público do museu pela sociedade civil e, assim, 

promover um lugar de conhecimento e reconhecimento a  partir das histórias 

de vida dos imigrantes que vivem na França.341 A exposição se tornou um 

espaço no qual todos, imigrantes ou não, poderiam contribuir, seja por meio da 

cultura material ou por um testemunho de história oral, suportes  que 

representaria o que a imigração representaria ou significaria para si.342 Ainda 

que haja a proposta de um espaço colaborativo, aponta-se que museu não é 

obrigado a aceitar todo o conjunto de uma doação; contudo, fragmentá-la é 

correr o risco de comprometer a lógica conferida pelo doador. 

 Estabeleceu ainda, no que toca a operacionalidade dos acervos, duas 

tipologias de coleção no MNHI: coleção patrimonial e coleção de estudo. A 

                                                           
337 DASSIÉ, Véronique. Objets d’affection. Une ethnologie de l’intime, Éditions du CTHS, 2010. 
338 KOPYTOFF, Igor. The cultural biografy of things: commodization as process.  
339 MAUSS, Marcel. Essai sur le don. Formes et raisons de l’échange dans la societe archaïques. Paris: 
PUF, 4ª ed. 1968. 
340 GROGNET, Fabrice. Les galeries participatives de la Cité nationale de l’Histoire de l’Immigration, La 

Lettre de l’OCIM, nº 120, 2008. p. 28 
341 GROGNET, Fabrice, p. 30 
342 GROGNET, P. 32.  
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primeira corresponde a todos os objetos originais, ou aqueles considerados 

como “objet prétexte” (objeto pretexto), isto é, pondera-se, ainda que 

subjetivamente, o quão simbólico é determinado objeto para a contextualização 

da história de vida do imigrante. Esses objetos são registrados no inventário 

nacional que alimenta a Base Joconde – banco de dados do Ministério da 

Cultura que reúne as coleções dos Musées de France.343 A outra fração da 

coleção, a de estudo, compreende todos os objetos que são cópia, fac-símile, 

duplicatas, aqueles que não podem ser expostos por questões de conservação 

da peça, ou que não haja um interesse patrimonial por parte do MNHI. Objetos 

de estudo são registrados no banco de dados Filemaker, de uso interno do 

museu, e não são incorporados à Base Joconde. Apesar das diferenças, a 

instituição reserva a si a autonomia de expor e reproduzir em publicações as 

duas coleções, assim como tem a responsabilidade de guarda e conservação 

de ambas. Importante ressaltar que a coleção do MNHI ainda não está 

disponibilizada ao público no banco de dados do Ministério da Cultura. 

A fim de elucidar-se a diferenciação entre as coleções, apresentaremos 

a título de exemplo, a doação de Jean-Baptista de Matos, validada pela 

comissão de aquisição em 2010.  Matos, imigrante português, chegou na 

França nos anos 1960 em busca de emprego. Trabalhou na escavação das 

obras do metrô de Paris e doou para o MNHI objetos relacionados ao seu posto 

de trabalho, contudo, não foram todos os itens desse conjunto de doação que 

interessaram à instituição coletar para a coleção patrimonial e, assim, inseri-las 

na coleção nacional. A doação foi dividia pelo museu da seguinte forma. 

Quadro 18 - Elementos da doação - Jean-Baptista de Matos 

Coleção patrimonial Coleção de estudo 

 Fotografia do canteiro de obras 
da estação Aubervilliers (1978) 

 Patente elementar  

 Primeiro contrato de trabalho 

 Desenho de Jacques Naret do 

canteiro de obras da estação 
Etoile (1968) 

 Capacete de segurança 

  Marmiteiro 

 Fotografia do canteiro de obras 
da estação Aubervilliers (1978) 

 Duas fotografias de familiares 

 Atestado de nível de 

conhecimento; curso para adultos 
(1971) 

 Artigo relatando uma greve no 

canteiro de obras do RER (1977) 

 Lista dos trabalhadores da obra 
da linha 7 do metro (1970) 

                                                           
343 Para consultar a Base Joconde, acesse: 

<http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm> 

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
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 Anotações do serviço com 
instruções de segurança (1978) 

 Certificado de controle médico, 
emitido pelo Office National 

d’Immigration (1968) 

 Mapa de construção da linha 13 

do metrô 
Fonte: Commission d’acquisition nº 10. 13/03/2012 

 

A Galerie des dons, apesar de seu nome fazer referência à doação, 

tinha a peculiaridade de que grande parte dos artefatos exibidos eram 

depósitos. Fabrice Grognet, curador da coleção etnográfica de 2005 a 2011, 

apontou que das nove histórias de vidas apresentadas por meio da 

ressignificação dos objetos, cinco histórias correspondiam a objetos em 

depósitos e não a doações.344 Posteriormente, a instituição fez contato com os 

detentores dos objetos cedidos com a intenção de convertê-los em doação.345 

O caso de Jean-Baptista de Matos, apresentado acima, concernia essa 

situação. O primeiro contato estabelecido entre o MNHI e o doador foi em 

2005, no contexto de criação do site histoire-immigration, previsto na reunião 

Comité Interministériel à l’integration (CII) em 2004 (cf. Quadro 1 - Ficha nº 38. 

Criar um centro de Pesquisa e de Memória da Imigração no Capítulo 1), o qual 

exibiria, por meio da história oral, o registro da trajetória de vida de imigrantes 

que viviam na França. Matos foi um dos depoentes deste projeto e cedeu por 

meio de depósito os itens mencionados.346 Somente em 2010, com o 

restabelecimento do contato, a doação foi efetivada.   

 

3.3. As coleções do MNHI: a página em branco preenchida 

 

A condição inicial da “página em branco” foi superada pela instituição. As 

três coleções relativas à temática da imigração foram constituídas, sendo o 

MNHI um comprador ativo no circuito de arte contemporânea e fotográfica e 

                                                           
344 GROGNET Fabrice, Entre histoire et mémoire, patrimoine matériel et immatériel:la situation des 
ollections « ethnographiques » du musée de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. Service 
Musée, janvier 2011 
345 GROGNET Fabrice, Entre histoire et mémoire, patrimoine matériel et immatériel:la situation des 

ollections « ethnographiques » du musée de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. Service 
Musée, janvier 2011.  
346 Commission d’acquisition nº 10. 13/03/2012 
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ainda bem quisto na sociedade civil, que enriquece as coleções de etnografia 

com doações. Mas do que uma página completa, o acervo do MNHI inseriu as 

representações materiais dos imigrantes na coleção nacional, demonstrando 

que o objetivo inicial do projeto de reconhecer o papel dos imigrantes na 

sociedade francesa foi em alguma medida alcançado.  

As coleções patrimoniais do MNHI integram as coleções dos Musées de 

France, as quais contemplam o inventário nacional. A legislação prevê, para 

essa categoria de museu, a conferência a cada dez anos de suas coleções, 

prática chamada de récolement em francês, conforme especifica o artigo 11 da 

lei de museus de 2002.347 O objetivo dessa conferência é a verificação da 

localização, estado de conservação e se registro físico na peça confere com o 

número do inventário. Assim, o MNHI transmitiu em 2014 um relatório ao 

Ministério da Cultura, especificando os valores declaratórios relativos à 

conferência de suas coleções e seus depósitos, tornando-se uma ferramenta 

de gestão.348 [Anexo 9]. Esse documento foi importante para esta pesquisa, 

pois auxiliou a que se quantificasse a coleção da instituição. Segundo o 

récolement apresentado, contabilizam-se 3.725 unidades individuais, o que 

significa que todos os itens da coleção foram levantados, decompondo-se em 

conjuntos. Séries fotográficas, por exemplo, foram contabilizadas nesta 

pesquisa como um item, mas foram contabilizadas no récolement por cada 

imagem, uma a uma.  

Agora apresentaremos os critérios de seleção propostos pelos curadores 

de cada coleção, os quais podem ser delineados não somente pelas 

proposições de aquisição como também pelas exposições temporárias que 

empreenderam, relatório institucionais que produziram e artigos que 

publicaram. Importante notar que tais critérios, ainda que balizados pela política 

de aquisição estabelecida no projeto científico e cultural do museu,349 

apresentam suas particularidades. Apesar de pautadas por critérios de 

natureza científica, as seleções de coleções estão longe de serem neutras, 

tampouco se dissociam dos curadores, sujeitos às “contingências de ordem 

                                                           
347 Loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 modifiée relative aux musées de France. Consultada em: 
<https://www.icom-musees.fr/ressources/loi-musee-2002> 05/03/2018 
348 PALAIS DE LA PORTE DORÉE. Rapport d’activités, 2015, p. 16.  
349 CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Le projet scientifique et culturel de la Cité 

nationale de l’histoire de l’immigration, 2005. 

https://www.icom-musees.fr/ressources/loi-musee-2002
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política, econômica e cultural, bem como àquelas ditadas pela subjetividade”.350 

Ou seja, as instituições de guarda não pairam acima das pessoas como uma 

realidade objetiva e nem operam ao largo da sociedade, mas, ao contrário, 

delas fazem parte e a elas respondem dinamicamente. Ainda assim, a ação 

espontânea do doador na seleção do que julga pertinente transferir da esfera 

privada para a esfera pública pode ser coibida pela política de formação de 

acervo dos museus,351 ou figurar como coleção de estudo, e não patrimonial, 

como no caso do MNHI. 

3.3.1 A coleção histórica: imigração em imagens 

A coleção histórica, estruturada pelas curadoras Maureen Murphy (2005 

– 2011), Hélène Bouillon (2012 – 2015), Magdalena Ruiz Marmolejo (2015 – 

2017) e Emilie Gardon (2017 – atual), tem na iconografia sua marca. Sobre 

essa opção, Marianne Amar, aponta que: 

A primeira questão do reconhecimento é tornar visível. Mas como 

fazê-lo, quando a imigração emerge justamente de uma história 

baseada na invisibilidade social? A fotografia oferece um primeiro 

campo de análise.352 

As imagens adquiridas por compra e doação, são analisadas do ponto 

de vista documental, estético e técnico. A política de acervo do MNHI 

estabeleceu para a formação desse eixo a aquisição de fotografia (fotografia 

jornalística, fotografia humanista, retratos, fotojornalismo, fotografia urbana), 

gravuras, cartazes, desenhos de imprensa, documentos audiovisuais, histórias 

em quadrinhos, entre outros.353  

Os primeiros itens adquiridos para a coleção histórica foram integrados 

em 2006 e  eram sobre a exposição colonial de 1931 e sobre a história do 

Palais de la Porte Dorée: selos, estampas, cartões postais, guia da exposição 

                                                           
350 LIMA, Solange; CARVALHO, Vânia. Cultura material e coleção em um museu de história: as formas 
espontâneas de transcendência do privado. In Museus: dos gabinetes de curiosidade à Museologia 

moderna. Organização: FIGUEIREDO, Betânia; VIDAL, Diana. Belo Horizonte: Fino traço, 2013. 
351 LIMA, Solange; CARVALHO, Vânia, 2013.  
352 Tradução livre: Le premier enjeu de la reconnaissance, c’est de rendre visible. Or comment le faire, 
quand l’immigration ressort justement d’une histoire fondée sur l’invisibilité sociale ? La photographie 
offre un premier terrain d’analyse. AMAR, Marianne. “Une histoire en tension. Les enjeux d’un musée 
de l’immigration à Paris”, Communication faite au colloque « Migrations. Perspectives scientifiques, 
médiations muséales », Québec, 4 au 6 novembre 2010. 

353 FLICOTEAUX, Muriel. P. 191 
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internacional colonial.354 Esses itens foram mobilizados na realização da 

primeira exposição temporária empreendida pelo MNHI, sob a curadoria de 

Claire Zalc, Nanette Jacomijn Snoep, Hélène Lafont-Couturier et Laure Blévis, 

denominada 1931, Les étrangers en France au temps de l'exposition coloniale 

– juntamente com itens emprestados do Musée du Quai Branly.355 

Contextualizada no tempo da exposição colonial, a mostra do MNHI abordou a 

imigração nos anos 1930 e as condições de vida dos estrangeiros que viviam 

na França nesse período.356 Era importante para o museu a discussão dos 

temas sobre colonização, pós-colonização e imigração, pois essa foi a primeira 

tentativa de abordar o Palais de la Porte Dorée para o público, local com forte 

apelo à temática da colonização e ao imperialismo francês, e assim 

contextualizar sua escolha para que sediasse o museu. Note-se, aliás, que na 

exposição de longa duração inaugurada em 2007, essa associação entre 

imigração e colonização foi omitida. Nessa esteira, a obra Un palais pour une 

cité, du Musée des Colonies à la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, 

publicada pela CNHI e escrita pela curadora Maureen Murphy, outorga a 

legitimidade da escolha do palácio para sediar o novo museu contribui para o 

trabalho de pesquisa dedicado a coleção que a historiadora da arte Murphy 

conduziu de 2005 a 2011.  

Obviamente a coleção história não se resumiu, nesse período, somente 

a objetos relacionados à Exposição Colonial de 1931. Nessa primeira fase, com 

Murphy responsável pelas coleções histórias, o MNHI adquiriu 83 propostas, 

compostas de fotografias, cartazes políticos e de propagandas, desenhos, 

objetos. 

A partir de 2012, Hélène Bouillon, doutora em egiptologia e com 

formação profissional em curadoria pelo Institut National du Patrimoine,357 

assumiu a responsabil idade por ampl iar e estudar a coleção h istórica. 

Entre suas realizações na inst itu ição, destaca-se o projeto de 

reformulação da exposição Repères, inaugurada em julho de 2014, e a 

curadoria da exposição Álbuns Bande dessinée et immigration,1913-2013 

                                                           
354 MUSÉE NATICOMMISSION D’AQUISITION, nº 3, 05/12/2008 
355 DELAPLACE, A. Master, p. 61 
356 DELAPLACE, A. Master. P. 57 
357 Currículo: https://paris-sorbonne.academia.edu/H%C3%A9l%C3%A8neBouillon/CurriculumVitae 

https://paris-sorbonne.academia.edu/H%C3%A9l%C3%A8neBouillon/CurriculumVitae
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(Revistas em quadrinhos e imigração, 1913-2013) apresentada entre 2013 e 

2014. Bouillon ainda foi responsável por constituir o fundo de histórias em 

quadrinhos da coleção.358 As comissões de aquisição de 2012 e 2013 julgaram 

positivamente a aquisição, por meio de compra, de 31 pranchas de desenhos 

originais e uma prancha desenhada especialmente para o MNHI359 no contexto 

da ocupação de trabalhadores imigrantes sem registro que estavam em greve, 

e que se instalaram no Palais de la Porte Dorée para ganharem visibilidade e 

avançarem em suas reivindicações.360 Lionel Brouck traduziu esse evento em 

desenhos de quadrinhos, que foram adquiridos pelo museu em 2011.361 Os 

outros itens adquiridos dialogam com as seis temáticas apresentadas na 

exposição de longa duração, totalizando-se, assim, 43 proposições aceitas pela 

comissão que foram sugeridas por Bouillon. 

 

Figuras 13 a 15 – Ilustrações de Lionel Brouck adquiridas pelo MNHI 

 

                                                           
358 Bouillon, Hélène. Constituer un nouveau fonds au sein des collections du Musée de l’histoire de 
l’immigration la bande dessinée. Hommes et migrations nº 1303, 2013, p 158. 
359 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Commission d’acquisition nº10. 13/03/2012; 
Commission d’acquisition nº11 30/10/2012; Commission d’acquisition nº12 17/06/2013, Commission 
d’acquisition nº13 02/12/2013. 
360 GRUSON, Luc. Op. cit., 2011, p. 18 
361 Bouillon, Hélène. Op. cit., p 158. 
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Fonte: © Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration  

No período em que trabalhou à frente da coleção histórica, a curadora 

Magdalena Ruiz Marmolejo não pode contribuir para a ampliação das coleções, 

tendo em vista que de 2014 a 2017 não ocorreram reuniões de comissões de 
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aquisição. Dedicou-se ela, assim, ao estudo e problematizações da coleção 

então constituída e estudou particularmente o racismo e o antissemitismo em 

imagens fotográficas. Ressalte-se que isso é compatível com a compreensão 

de que um processo curatorial comprometido com a gestão eficaz do acervo 

depende necessariamente de seu estudo para a produção e ampliação de 

conhecimento e a extroversão em exposições e publicações, prática regular 

para as coleções do MNHI. 

Como exemplo das imagens estudas por Ruiz-Marmolejo, destacamos 

três com a intenção mostrar a ampla diversidade de tipologia da coleção 

história: duas fotografias e um cartaz de propaganda, as quais foram adquiridas 

no período de Murphy quando esteve à frente da coleção. As fotografias 

contemporâneas foram captadas pelo fotógrafo Patrick Zachmann em 1980, 

em um trabalho para a agência Magnum, de quem o MNHI adquiriu muitos 

itens de seu acervo histórico. Essas imagens, de um cemitério judeu em Paris, 

registram o a inscrição do símbolo nazista, a suástica, em túmulos. A curadora 

Ruiz-Marmolejo identifica o ato registrado como uma profanação, uma vez que 

o cemitério é um local considerado sagrado.362 

Figuras 16 e 17 - Patrick Zachmann. Inscriptions antisémites dans le carré juif du 

cimetière de Bagneux, Ile de France. Avril 1981  

 

                                                           
362 RUIZ-MARMOLEJO Magdalena, “Brève histoire du racisme en images”, Hommes & migrations nº 

1313, 2016, p. 139. 
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Fonte: © Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration 
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a propaganda do sabonete Dirtoff ilustra um homem negro, lavando suas 

mãos com o produto, que era divulgado para mecânicos, automobilistas e 

pessoas que trabalham em limpeza da casa, sendo que seu efeito de “limpar 

tudo” indicava a possibilidade de “se embranquecer”. Ruiz-Marmolejo nos 

recorda, a partir da leitura de Christian Delporte, que era comum a 

representaçãode pessoas negras nos cartazes com propaganda nos anos de 

1920 e 1930, período a publicidade racista difundia massivamente o discurso 

imperialista.363  

Figura 18 - Anonyme, Le savon Dirtoff nettoie tout, vers 1920, affiche lithographie 
entoilée, 100 x 70cm 

 

Fonte: © MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION  
 

 

 A difusão de conhecimentos sobre o antissemitismo e o racismo é uma 

abordagem essencial na luta para contra essas formas de dominação,364 e 

como esses temas perpassam as questões imigratórias, os estudos dessa 

                                                           
363 Idem. Ibidem., p. 137 
364 Idem. Ibidem., p. 139. 
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curadora estão no sentido da missão do museu de “fazer evoluir atitudes e 

mentalidades sobre a história da imigração na França.”365  

Emilie Gardon ocupa desde setembro de 2017 o cargo de responsável 

pela coleção história do MNHI, apesar de ter formação na área de etnologia, 

obtida na Université Paris X Nanterre. Sua experiência na instituição, no 

entanto, é mais antiga. Gardon foi estagiária entre agosto e dezembro de 2013, 

período em que trabalhou na exposição Fashion Mix. Outro estágio que 

desenvolveu, quando já estava inserida no debate do museu de imigração na 

França, foi em Ellis Island, em um período de três meses em 2014. Suas 

colaborações para a ampliação das coleções do museu foram de 19 propostas, 

entre arte gráfica, fotografias e cartões postais.  

Ainda que o principal eixo de aquisição da coleção histórica fosse a 

imagem, há alguns objetos que compõe essa coleção. Eles foram adquiridos 

por meio de doação, tendo sido oferecidos por instituições ou por membros da 

sociedade civil, mas não se relacionam com histórias de vida pessoal. Em 

2008, por exemplo, o MNHI recebeu do Ministério da Imigração, da Integração, 

da Identidade Nacional e do Co-desenvolvimento, a doação de uma prensa de 

relevo a seco que pertenceu à divisão de mão-de-obra do Ministério do 

Trabalho entre 1930-1940 e que muito se assemelha a objetos relacionados 

aos trâmites burocráticos da Hospedaria do Brás. 

Figura 19 Prensa de relevo a seco, doado ao MNHI em 2008 

 

Fonte: © Musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration 

 

                                                           
365 Idem. Ibidem., p.139 
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3.3.2 A coleção de arte contemporânea 

 

As linguagens artísticas relacionada à imigração formam um dos eixos 

instituídos para consolidar o colecionismo na instituição, e foi formado até 2018 

por meio de 78 compras de obras de arte, entre as quais instalações, vídeos, 

fotografias, pinturas e esculturas. Entre obras de arte contemporânea, aquelas 

que expressassem a relação entre mobilidade e materialidade, na busca pela 

representação material da própria migração, estiveram no horizonte de 

pesquisa de Isabelle Renard, curadora desta coleção desde 2005. A coleção 

de arte contemporânea foi a única que manteve a mesma curadora desde o 

início de sua formação até o presente momento. Isabelle Renard, cientista 

política, com mestrado em arte contemporânea e doutora em história 

cultural,366 atuou no projeto de concepção da CNHI à frente desta coleção. 

Hoje, para além dessa responsabilidade, é chefe de todo o serviço de coleções 

e exposições do MNHI.  

Renard define o contemporâneo, a partir das considerações de Giorgio 

Agamben, “como aquele que recebe de cara o feixe de trevas que vem do seu 

tempo”.367 Poder-se-ia dizer que os artista inspirados a interpretar a própria 

temática da imigração recebem um feixe duplo, tendo em vista que esse tema 

permaneceu muito tempo na escuridão, em um “non lieux de mémoire”, na 

expressão do historiador Gérard Noiriel.368 

Um critério importante para a formação dessa coleção, estabelecido 

desde a Missão Toubon, era evitar a pretensão de comprar obras de arte da 

extensa lista de notáveis artistas estrangeiros que viveram na França, 

sobretudo na capital parisiense.369 O magro orçamento disposto às coleções 

dificilmente permitiria a compra de pinturas de Picasso ou Chagall, ademais, as 

obras de imigrantes consagrados já ilustram abundantemente as paredes dos 

museus franceses e se avolumam no inventário nacional. Além disso, a 

nacionalidade estrangeira do artista não garantiria a aquisição de sua obra na 

                                                           
366 Currículo de Isabelle Renard disponível em: <https://www.linkedin.com/in/isabelle-renard-
ab222257/>  acesso em 01/10/2018. 
367 AGABEN, G. 2008 apud La collection de l’art contemporaine, p. 13.  
368 NOIRIEL, Gérard. Le creuset français: Histoire de l’immigration XIème – XXème siècle. Paris: Seuil, 
1988 
369 TOUBON, Jacques. Mission. 

https://www.linkedin.com/in/isabelle-renard-ab222257/
https://www.linkedin.com/in/isabelle-renard-ab222257/
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coleção do MNHI. Aqueles que o foram refutam a simples qualificação de 

“artistas imigrantes”, ainda que suas histórias pessoais fomentem as suas 

reflexões e os levem a produzir trabalhos pelos quais se destacam, ao mesmo 

tempo, pela estética, pelo ativismo social e pelo engajamento político. Já para 

os artistas que não têm suas histórias de vida relacionadas à imigração, suas 

obras se destacam pela qualidade reflexiva das temáticas abordadas pelo 

museu.   

O conteúdo e a relevância da obra, capazes de impulsionar o diálogo 

sobre a noção de fronteira, de território, de exílio, de perda, de imigração, de 

questionamentos sobre identidade, são o que conferem sentido à decisão de 

adquiri-las. Por isso, artistas franceses também encontram lugar no seio da 

coleção, como Florence Lazar, Bruno Boudjelal, Denis Darzacq, Olivier Jobard, 

dentre outros.370  

Para diversos artistas, sejam ou não imigrantes, as problematizações 

relativas à temática da mobilidade estão no cerne de suas preocupações e de 

sua trajetória, o que contribuiu para que se consolidasse a imigração como 

tema importante na cena artística. Por conta da globalização, a circulação de 

pessoas e mercadorias aumentou enormemente após os anos 1990. Isso 

propiciou também aos artistas contemporâneos maior trânsito entre o seu país 

de origem e as capitais culturais globais como Paris, Nova York, Berlim, 

Londres, Pequim ou Nova Delhi.371 Assim, as obras que produzem se associam 

a essas identidades múltiplas, testemunham a mobilidade e a tensão produzida 

pelo desenraizamento e o enraizamento. A experiência da migração é 

desconcertante para muitos deles, pois as “referências espaciais e 

socioculturais são reconstituídas, em um processo que envolve e atinge o 

próprio cerne da auto identidade”,372 é também catalisado à experiência de 

inovação e criação.373      

Isabelle Renard estudou a produção desses artistas e, em contato 

constante com galerias de arte, coletivos de artistas e colecionadores, ajudou o 
                                                           
370 La collection d’art contemporain. 
371 HANRU, Hou; JOUANNO, Évelyne. “J’ai deux amours”. In: CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE 
L’IMMIGRATION. La collection d’art contemporain. p. 20 
372 MARANDOLA JR, Eduardo; Dal Gallo, Priscila Marchiori. Ser migrante: implicações territoriais e 

existenciais da migração. R. bras. Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 407-424, jul./dez. 2010. P. 407 
373 HANRU, Hou; JOUANNO, Évelyne. J’ai deux amours. In: CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE 

L’IMMIGRATION. La collection d’art contemporain. p. 19 
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MNHI a constituir gradualmente uma coleção significativa do fenômeno 

imigratório, por meio da reunião de fotografias, esculturas, vídeos, instalações, 

que apresentam qualidade reflexiva e plástica. Tais atributos foram exaltados 

por Luc Gruson ao afirmar que a coleção de arte contemporânea contribuiu 

para a legitimação cultural do projeto da CNHI por meio da exposição “J’ai deux 

amours” exibida no museu entre novembro de 2011 a junho de 2012.374 

Inspirada no título da canção de Joséphine Baker de 1930 – cantora americana 

que imigrou para Paris, e que passou a ter “dois amores”, os Estados Unidos e 

a França375 – a exposição mobilizou, sob a curadoria de Renard e das 

curadoras convidadas Hou Hanru e Évelyne Jouanno. Segundo as curadoras, a 

proposta da exposição foi explorar temas conflituosos como a esfera pública e 

privada, o centro urbano e o banlieue (periferias urbanas francesas), entre a 

expressão individual e solidariedade coletiva, a liberdade pessoal e a 

consciência social, o ideal de democracia e manipulação política.376 Tal 

perspectiva, longe de ser uma simples “ilustração” da história da imigração, 

contou com 36.235 visitantes, apesar de uma campanha de divulgação não ter 

sido empreendida 377. Lançou-se ainda o catálogo oficial da instituição sobre 

sua coleção de arte contemporânea.  

Apesar do sucesso de público, Cindy Théodore, especialista em arte 

contemporânea, teceu a crítica de que a maior parte dos artistas apresentados 

na exposição em questão circulam no mercado de arte contemporânea e são 

representados por grandes galerias. Théodore fez menção a Mohamed 

Bourouissa, representado pela Galerie Kamel Mennour e a Mona Hatoum, 

Claire Fontaine e Melik Ohanian representados pela Galeria Chantal Crousel. 

Questiona se essa exposição era efetivamente "autônoma" e "independente" e 

se não correra o risco de ser manipulada por mecanismos de "marketing 

cultural".378 Nota-se, assim, que a coleção de arte contemporânea do MNHI 

não foge da problematização da indústria cultural, na qual a arte e bens 

                                                           
374 GRUSON, P. 157.  
375 HANRU, Hou; JOUANNO, Évelyne. J’ai deux amours. In: CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE 
L’IMMIGRATION. La collection d’art contemporain. p. 19 
376 HANRU, Hou; JOUANNO, Évelyne. J’ai deux amours. In: CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE 
L’IMMIGRATION. La collection d’art contemporain. P. 23 
377 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION ET AQUARIUM TROPICAL. Rapport d’activites - 
2015. Paris, 2015. 
378 Cindy Théodore, “J’ai deux amours”, Marges, nº14, 2012, p. 185. 
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culturais são tratados como mercadorias. Ainda assim, os itens desta coleção 

estimulam a reflexão crítica sobre a imigração a qual, ironicamente, é 

alavancada com os paradoxos comerciais do neoliberalismo.379 A crescente 

disparidade econômica entre o norte e o sul, os conflitos e dissenções 

causadas por transformações políticas e sociais e subsequentes lutas por 

poder, propiciam o deslocamento das pessoas que emigram de seus países em 

busca de melhores condições. Essas situações de crises são típicas da 

imigração e estimulam, como leitura do mundo, a criação de obras de arte, 

como as que compõe o acervo do MNHI.  

3.3.3 A coleção etnográfica: as doações dos imigrantes e seus descentes 

 A coleção de etnografia foi desenvolvida em parceria pelos curadores, 

pelos imigrantes e por seus descendentes, quando dispostos a compartilhar 

suas histórias de vida a partir da cessão de seus itens de cultura material. Os 

curadores responsáveis por esta coleção e pelo vínculo com os doadores 

foram Fabrice Grognet (2005 – 2010), Hélène du Mazaubrun (nov. 2011 – 

2014), Stephanie Mahieu (2014 – 2015) e Elizabeth Jolys-Shimells (2018 – 

atual). Nota-se duas lacunas neste cargo, a primeira por 11 meses em 2011, 

período em que a coleção etnográfica não dispôs de responsável pleno, o que 

redundou no MNHI não ter recebido nenhuma doação neste ano (cf. figura 12 – 

Gráfico processos de aquisição por doação); e novamente por mais três anos, 

entre 2015 a 2018, com a saída de Mahie, pois o MNHI não tinha recursos para 

a contratação imediata de um novo profissional, restando à Magdalena Ruiz 

Marmolejo e posteriormente a Emilie Gardon, responsáveis pela coleção 

histórica, o encargo da coleção etnográfica. Todos os curadores efetivos têm 

formação na aérea de etnografia ou museologia, com pesquisas 

consolidadas.380  

A coleção delineada inicialmente por Grognet foi baseada no modelo de 

Jacques Hainard, antigo conservador do Museu de Etnografia de Neuchâtel, na 

Suiça. Engajado na ideia de que o etnólogo não pode ser neutro, Hainard 

                                                           
379 BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta, p. 11. 
380 GROGNET, Fabrice. Le concept de musée: la patrimonialisation de la culture des "autres": d'une rive à 
l'autre, du Trocadéro à Branly : histoire de métamorphose . (Thèse).  EHESS, 2009; MAHIEU, Stephanie. 
Churches in-between Greek Catholic, Churches in Postsocialist Europe (Thèse). EHESS, 2003; Hélène du 

Mazaubrun estudou museologia na École du Louvre entre 2005 e 2006; assim como Elizabeth Jolys-
Shimells, que também cursou, além de museologia, cursos na áerea de patrimônio industrial e 

antropológico na referida instituição.  
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defendia o desenvolvimento de um discurso a partir de certos objetos, que 

deveriam propiciar a relfexão sobre a sociedade atual.381 Essa premissa 

fundamentou e segue fundamentando a escolha de objetos e a divisão da 

coleção entre “patrimonial” e “de estudo”.  

. A política de acervo previa que sem esse procedimento, corria-se o 

risco de perder o significado completo do objeto.382 Nas tipologias dos objetos 

doados, incluem-se instrumentos musicais, vestimentas, ferramentas e 

instrumentos de trabalho, jogos, utensílios de cozinha, objetos de culto, objetos 

íntimos (diário, frasco de perfume), bandeiras, documentos de identidade e de 

viagem, muitos objetos com referência militante (cartão de grevistas do 

movimento de trabalhadores não documentados, cartões dos aderentes da 

Confederation Génerale du travail (CGT).383 

O MNHI priorizou a aquisição de objetos que estivessem relacionados à 

história de vida, por isso, a compra de objetos em antiquários ou feirinhas de 

antiguidades não fazia sentido nessa proposta. A antropóloga Véronique 

Dassié reforça a importância da história contada pela perspectiva do 

proprietário do artefato, pois a história dos objetos e suas trajetórias devem ser 

constituídas a partir dos testemunhos de seus guardiães.384 Esses objetos são 

ancoras de memória, que conectam as histórias e identidades dos detentores e 

de suas famílias,385 o  que faz com que imigrantes e descendentes, ao doarem 

seus objetos ao museu, doem também essas memória suportada nos objetos. 

Além disso, na perspectiva de reciprocidade lembrada por Mauss,386 mediante 

a aquisição desses objetos o MNHI procura conferir a oportunidade de auto 

representação aos imigrantes, na perspectiva da política de integração do 

estado. Há de se lembrar, como apontado no capítulo 1, que o projeto da 

instituição museal foi lançada na reunião do Comité Interministériel à 

l’integration (CII) de 2003, na qual o primeiro ministro Jean-Pierre Raffarin 

anunciou a criação do Haut conseil à l’integration (HCI) e estabeleceu 54 

                                                           
381 PALLUAU, Anne-Laure. Les enjeux culturels de la Cité National de l’Histoire de l’Immigration. 
Mémoire de recherche. Master professionnel. Univeristé de la Rochelle 2005-2006. p. 62 
382 Projet Scinetifique et Culturel 
383 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Guide de la Galerie des dons.  
384 DASSIÉ, Véronique. Objets d’affection. Une ethnologie de l’intime, Éditions du CTHS, 2010.  
385 ULPIANO, p. 
386 MAUSS, Marcel.  
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medidas com a intenção de fazer reconhecer a contribuição dos imigrantes na 

construção da história da França, sendo o MNHI fruto de uma delas.  

Em relação a captação de acervo para as coleções etnográficas, um 

sítio na web lançado desde início do projeto, histoire-immigration.fr, foi 

divulgado nas redes sociais da instituição, nas exposições realizadas e em 

cartazes da comunicação fixados em Paris, por meio do qual se anunciava que 

a pessoa interessada em fazer uma doação poderia entrar em contato com a 

CNHI, em 2007.387 Uma efetiva campanha de coleta foi empreendida pelo 

museu somente em 2013, tendo sido por ela responsável a curadora das 

coleções históricas, Hélène Bouillon. No contexto  da exposição das histórias 

em quadrinhos supracitada, propôs-se ao público a coleta de material impresso 

original e objetos para o MNHI, ou ainda a coleta de testemunhos relacionados 

ao valor simbólico desses objetos, para que o objeto "testemunha" viesse 

acompanhado de uma narrativa, isto é, do patrimônio imaterial que o 

enriquece.388 O objetivo principal estabelecido pela curadora era o de aquirir, 

por doações, documentos relacionados à temática da exposição que estava 

empreendendo, como, por exemplo, documentos, álbuns, pranchas, desenhos, 

esboço, filmes, fotografias, ou documentos, arquivo. Contudo, também seriam 

aceitos objetos relacionados à imigração, que não necessariamente sobre 

histórias em quadrinhos. O interessado deveria preencher um formulário 

[Anexo 10] com dados pessoais e dados do item a ser doado, emprestado ou 

depositado ao museu, formulário no qual deveria ser anexada a foto do item, e 

encaminhado por correio ou e-mail aos cuidados de Hélène Bouillon. A 

curadora não recebeu nenhuma doação sobre histórias em quadrinho, contudo, 

as coleções etnográficas do museu foram ampliadas. Aponta-se que as 

primeiras doações dessas coleções foram recebidas em 2008, e desde então o 

museu já recebeu 51 doações de conjuntos de objetos e, assim, de 51 histórias 

de vidas.  

 Essa iniciativa do MNHI, bem como a própria Galeries de dons, pode ser 

analisada à vista da concepção de James Clifford sobre os museus serem 

zonas de contato, imaginado enquanto zona de encontros, diálogos, 

                                                           
387 GRUSON, Luc, op. cit, 2017. 
388 DELAPLACE, A. Op. cit, 2010.  42.  
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negociação e colaboração.389 Entretanto, Johansson e Bevelander, chamam a 

atenção de que é importante notar que a situação dos participantes externos 

desses espaços museais, como os doadores do MNHI ou de qualquer outra 

insituição museal, é desigual perante o poder decisório dos curadores de 

coleções ou de exposições, que decidem sobre o que formará acervo, pelo que 

os museus nunca estão ou serão livres de conflitos e restrições excludentes.390 

 Ainda que os critérios adotados para a fomação da coleção do MNHI 

possam ser discutidos em função dessas cisões e hierarquias, o rigor 

metodológico com que foi formada é irrefutável. Por mais que os quadros de 

curadores fossem alterados, os procedimentos foram mantidos como, por 

exemplo, na elaboração das propostas das comissões de aquisição serem 

submetida sempre ao comitê de avaliação de acervo. As normas da legislação 

francesa exigem que assim seja, e isso confere constância à coleção e a 

documentação museológica, ao contrário do que se passou no MI paulistano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 04: Tecendo relações entre os acervos 

Apresentados como os acervos do MI e do MNHI foram formados, 

percebe-se semelhanças e diferenças nos métodos empreendidos por cada 

uma das instituições para formar suas coleções, assim como no modo em que 

                                                           
389 CLIFFORD, James, Museus como zona de contato. Periódico permanente, nº 6, fev. 2016, p. 1-37. 

 
390  JOHANSSON, Christina; BEVELANDER, Pieter. Museums in time of migration. Rethinking museum’s 

role, representations, collections and collaborations. Malmö: Nordic Academic Press, 2017, p. 19.  
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processaram e documentaram os objetos. Adotou-se, em ambas, a estratégia 

de captar acervo por meio de doação para a formação das coleções. Enquanto 

as intenções eram adquirir objetos cedidos pelos imigrantes e seus 

descendentes, infere-se que, em um primeiro momento, a experiência paulista 

foi mais exitosa e efetiva, haja vista que recebeu de imediato doações ao 

acervo, ao passo que, para o início de sua coleção, a instituição parisiense 

recebeu objetos apenas por empréstimo e depósito.  

A estratégia empreendida pelo MI no início dos anos 1990, alicerçou-se 

na cessão imediata, após levantamento inicial de possíveis doadores junto aos 

consulados, e posteriormente, com clubes, agremiações e os meios sociais 

pelos quais circulavam os imigrantes e seus descendentes. Além disso, os 

pesquisadores também foram em busca de objetos pelas cidades do estado de 

São Paulo, sempre se associando tais campanhas ao estabelecimento de 

contatos e criação de vínculos com doadores. Já em Paris, a primeira iniciativa 

de contato se deu pela coleta de testemunhos entre imigrantes e seus 

descendentes, um procedimento que foi sucedido pelas primeiras aquisições 

por compra. Ao contrário do que ocorreu em São Paulo, ali as doações 

ocorreram apenas depois dessas etapas iniciais, que se estenderam por dois 

anos.  

Infere-se que essa diferença pode ter sido decorrida da proposta de 

cada instituição e de como o próprio debate da imigração era formulado e 

abordado   na sociedade civil pelos meios de comunicação e discursos políticos 

à época de suas respectivas formulações. Na experiência paulistana, o escopo 

do MI era abordar as levas chegadas ao país no período da “grande 

imigração”, isto é, das décadas de 1890 a 1920, quando houve o maior número 

registrado de entrada de imigrantes no estado de São Paulo, e também os 

fluxos do pós Segunda Guerra Mundial. O MI apresentava uma leitura de 

celebração dos imigrantes que “vieram formar a força de trabalho deste Estado, 

desde o início da produção do café até hoje”391, apartando da interpretação 

museal a imigração contemporânea, formada, por exemplo, pelas levas latino-

americanas que cruzavam as fronteiras brasileiras nos anos de 1990. Já em 

Paris, ainda que o MNHI tenha sido concebido no bojo da política de integração 

que ainda vigorava nos primeiros anos do século XXI, ele foi inaugurado 

                                                           
391 SÃO PAULO (Estado), Op. cit., 1993. 
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concomitante à proliferação de leis estigmatizantes contra imigrantes, adotadas 

pela gestão presidencial de Sarkozy, que radicalizava uma lógica de 

assimilação. Esse último cenário político estava estabelecido justamente no 

período em que os curadores do MNHI empreendiam as primeiras comissões 

de aquisição.   

Se em suas respectivas fases iniciais, o MI apresentou uma estratégia 

mais eficaz de ampliação numérica do acervo em relação ao MNHI, nota-se 

que com o decorrer dos anos essa situação foi invertida. Enquanto a falta de 

gestão racionalizada se arrastava em São Paulo, por meio do aceite de 

doações sem que se estabelecesse uma política efetiva de aquisição e com  

imprecisão do registro da documentação museológica, o MNHI recebeu suas 

primeiras doações já com o estabelecimento congruente de seus recortes 

temáticos e tipológicos, além do registro preciso das informações acerca da 

doação que auxiliam na reconstituição da “vida do objeto” e da biografia do 

doador, para que, assim, o curador possa registrar e também atribuir sentidos 

ao item doado.  

As doações para as ambas instituições eram muitas vezes efetivadas 

por descendentes de imigrantes, fato que não é incomum para museus que 

abordam a imigração como tema.392 Isso porque a durabilidade do objeto 

costuma ultrapassar a vida de seus detentores originários, o que já o torna 

qualificado, segundo Meneses, a simbolizar o passado de “forma profunda e 

sensorialmente convincente”.393 Se a vida de quem possuía inicialmente o 

objeto finda e a materialidade mantêm-se, ela e certas camadas de memória e 

sentido que lhe foram conferidas serão herdadas por alguém, isso porque a 

“natureza física dos objetos trazem marcas específicas à memória”.394 

Estabelece-se assim a possibilidade de metabolizar-se e expandirem-se os 

sentidos atribuídos pelas gerações sucessivas de detentores. Tal diacronia 

expande-se à esfera pública no caso desse objeto ser transferido para uma 

coleção museal institucionalizada. 

Mas o ato de doar não é o único a gerar a formação de acervos. Os 

curadores do MNHI concentraram seus esforços em também comprar itens 

para o acervo, sobretudo para a coleção de arte contemporânea, que se 

                                                           
392 MUYS, Geneviève. Op. Cit. p. 28.  
393 MENESES, Ulpiano. Op. cit., 1998, p. 90. 
394 Idem, ibidem. p. 90. 
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constitui exclusivamente por esse tipo de aquisição. Diferentemente do caso 

parisiense, o MI nunca comprou itens para ampliar sua coleção, sendo 

constituída exclusivamente por doações. 

 

4.1 Aproximações e distanciamentos das tipologias dos acervos  

Para a investigação comparativa da formação do acervo do MI e do 

MNHI é necessário que a análise seja empreendida a partir de uma mesma 

perspectiva de classificação e, para tanto, adotou-se o Thesaurus para acervos 

museológicos.395 Essa ferramenta, de autoria da museóloga Maria Helena S. 

Bianchini e da mestre em ciência da informação Helena Dodd Ferrez, foi 

publicada em 1987 pelo Museu Histórico Nacional, consolidando-se como um 

referencial paradigmático para o contexto brasileiro. A publicação auxiliou 

incontáveis instituições museológicas do país na organização e sistematização 

de suas coleções e documentações museológicas, para que operasse sua 

gestão de forma eficaz e comparável interinstitucionalmente.  

O Thesaurus não foi adotado por essa pesquisa como um instrumento 

de controle de terminologia, pois não se pretende aqui a padronização de 

vocábulos controlados ou a análise das terminologias adotadas pelas 

instituições museológicas em pauta. O propósito basilar é formalizar a divisão 

tipológica a partir das 16 classes instituídas pelo Thesaurus. Ademais, não se 

pormenorizará as subclasses, divisões em que cada classe é segmentada, 

uma vez que, decompor o acervo nesse nível não confere maior sentido aos 

objetivos previstos nesta dissertação.  

 

Ferrez e Bianchini propuseram a divisão das classes da seguinte forma: 

 

Quadro 19 - Classes do Thesaurus 

01. Caça e Guerra (acessório de armaria; arma; equipamento de defesa; munição e 

acessório; apetrecho de caça) 
02. Artes plásticas e cinematográficas (artes gráficas; plásticas; escultura; 
estampa; desenhos; filme; pintura) 
03. Objetos pecuniários (dinheiro; selo; moeda) 
04. Construção (abrigos; barracas; equipamento hidráulico; sistema de esgoto 

                                                           
395 FERREZ, Helena; BIANCHINI, Maria H. Thesaurus para acervos museológicos. Vol. 1: Ordem 
sistemática. Vol. 2: Ordem alfabética. Rio de Janeiro: Fundação nacional pró-memória. Coordenadoria 
geral de acervos museológicos, 1987 

 



171 
 

ou água; fragmento de construção tipo tijolo, porta, dobradiça) 
05. Interiores (ventilador; guarda-fogo; objetos usados na limpeza de edifícios 
e roupas; objetos para iluminação; peças de mobiliário; utensílio de cozinha) 

06. Trabalho (mobiliário e indumentária profissional; equipamentos de artistas 

e artesões; equipamento de atividades comerciais; equipamentos de 
tecelagem e fiação, mineração, pecuária; equipamento médico; instrumento 
musical; apetrecho de pesca) 

07. Lazer (brinquedo; jogos; atividades esportivas) 

08. Insígnias (objetos usados com função distintiva) 

09. Objetos cerimoniais (objetos utilizados em cerimônias ou rituais; objeto de 
culto; objeto funerário) 

10. Comunicação (objetos para transmitir informações, como livros; periódicos; 
documentos de arquivo; lápis; caneta; papel de carta; estojo) 

11. Transportes (de passageiros ou de carga)  

12. Objetos pessoais (proteção; higiene do corpo; objeto de devoção pessoal) 

13. Castigo/penitência (autopenitencia e castigo) 

14. Medição/registro/processamento 

15. Embalagens e recipientes 

16. Amostras e fragmentos 
Fonte: FERREZ, Helena; BIANCHINI, Maria H., 1987. 

 

 A partir dessas classes, dividiu-se os 7.739 itens acervo do MI por meio 

dos dados obtidos no banco de dados Inpatrimonium. Optou-se por não 

considerar os objetos que não foram musealizados e que se encontram 

informalmente na reserva técnica do museu, isto é, aqueles que não foram 

submetidos ao processo de patrimonialização da Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo. Já para o acervo do MNHI, esses critérios foram 

aplicados aos 444 itens que compõe o acervo, que se encontram 

documentados nas decisões das comissões de aquisição, de 2006 a 2013 e de 

2018, e que registram as aquisições por compra e doação; empréstimos e 

depósitos não são aqui abordados por não se constituírem o acervo do MNHI. 

A partir da análise desse universo de acervo das duas instituições, 

empreendeu-se o esforço de classificar cada item em uma das 16 classes do 

Thesaurus. Como resultado, chegou-se aos dois gráficos a seguir: 
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Figura 20 - Gráfico Thesaurus - Acervo MI  

 

Fonte: a autora em consulta ao banco de dados Inpatrimonium do Museu da Imigração do Estado de São 
Paulo 
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Figura 21 -  Gráfico Thesaurus - Acervo MNHI 

 

Fonte: a autora em consulta às Décisions d’acquisitions, 2006-2013 e 2018 do Musée National de 

l’Histoire de l’Immigration 
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A primeira análise comparativa a ser considerada nesses gráficos é a 

diferença entre os eixos de quantidade. No MI ele é aos milhares, e no MNHI 

às centenas, devido à grande diferença na quantidade de itens que esses 

museus possuem em suas coleções. Igualar a escala entre os gráficos não é 

uma alternativa, uma vez que a diferença acentuada dificultaria enormemente a 

visualização do gráfico referente ao MNHI. Isso posto, apresentaremos as 

porcentagens de cada classe para cada um dos acervos, para que possamos 

comparar essas grandezas, bem como o que cada museu reuniu de cada 

tipologia e a forma de aquisição.   

A classe 1 do Thesaurus, “objetos de caça e guerra”, conta com poucos 

itens nas coleções. No MI são dos 36 itens dessa tipologia, menos de 0,5% do 

acervo total.  Constam armas brancas, armas de fogos, munições e acessórios, 

entre os quais doados por Witold Zmitrowicz (doou dois arcos, uma flecha, e 

dois bastões); Giuseppina Wanda Cortese Zulkiewicz (um revólver italiano que 

pertenceu a sua mãe Adile Mascaro Cortese); Stella Janczur Alvarez (dois 

canivetes). Para nenhuma das doações é sinalizada a data de quando esses 

objetos foram adquiridos. Há também outros canivetes; capa para arma; puçá; 

facões; chumbinho; garrucha; espiriteira; tocha; pistolas; espadas; bolsa e cinto 

para munição; e punhal que não contam com nenhuma informação no banco 

de dados, não sabemos quem doou, quando e tão pouco as motivações – 

situação que se repetirá sistematicamente ao longo da análise da coleção do 

MI. Para o MNHI há dois itens nessa tipologia, dois sabres que foram doados 

em 2010 por Bénédicte Kermadec, a qual herdou de seu pai Jean Brasseur-

Kemadec, nascido na Bélgica em 1914 e que serviu como marinheiro e 

almirante nas Forces navales françaises libres (FNLB) a partir de 1940, no 

contexto da Segunda Guerra Mundial, e que obteve a nacionalidade francesa 

em 1947. O tema da imigração perpassa a história familiar da doadora para 

além da relação pai e filha, pois ela casou-se com um refugiado político 

uruguaio, relacionamento que a motivou a fundar o Collectif 12, uma 

associação que defende os direitos dos imigrantes em Paris. 

 A classe 2, referentes às artes plásticas e cinematográficas, tem grande 

expressão para o MNHI, haja vista que compreende a coleção de arte 

contemporânea em sua totalidade, a qual foi adquirida sistematicamente por 

compras de esculturas, pinturas, fotografias, litografias, instalações, vídeos, 
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desde 2006; são representadas também nessa tipologia as pranchas originais 

de histórias em quadrinhos e charges da coleção de história; e 5 pinturas da 

coleção etnográfica doadas por Gisèle Grün-Rousseau em 2008, francesa que 

pinta retratos de africanos como forma de demonstrar indignidade as pessoas 

que são vítimas do racismos e que tiveram que deixar seus países.396  Dos 116 

itens do museu francês que são designados para essa classe, todos são 

relacionados à produção artística a partir da experiência imigratória, sendo 

atribuídos a eles valor econômico, uma vez que a arte contemporânea está 

inserida no circuito de comércio das artes; valor simbólico, pelo que as obras 

representam, e obviamente, valor artístico. Para o MI, são 109 itens na classe 

2. Parte da tipologia de acervo classificado como “pinacoteca”, à lógica que o 

próprio museu empregou, são entendidas por essa pesquisa como 

pertencentes às artes plásticas, portanto, classe 2 do Thesaurus397. São 

pinturas com temas de natureza morta, por exemplo, que não tem uma 

temática relacionada diretamente à imigração. Infere-se que tenham sido 

doadas por algum imigrante ou descendentes, conferindo o “toque de midas do 

imigrante”398 ao doador, mas por falta de registro de informação no banco de 

dados, não há como saber quem forma esses doadores ou sequer a data da 

doação.. Há também bustos de homens: Antônio de Queiroz, o Visconde de 

Parnaíba, quem presidiou a construção da Hospedaria do Brás, e os bustos 

dos industriais italianos Francisco Matarazzo e Rodolfo Crespi, personificações 

da imagem do imigrante bem-sucedido em São Paulo. Importante mencionar 

que o MI não coleciona, ao menos por hora, arte contemporânea, isso porque 

aqueles que já visitaram a exposição de longa duração “Migrar: experiências, 

memórias e identidades” aberta em 2014, podem questionar-se sobre a grande 

instalação que abre a exposição. A obra “É isto um homem? do artista 

brasileiro Nuno Ramos – instalação inspirada no livro homônimo do escritor 

                                                           
396 A artista Gisèle Grün-Rousseau é classificada como “amadora” para o MNHI, justamente por isso, 
seus quadros são para a coleção de etnografia pois são um registro e não arte. MNHI, Commission 
d’acquistion, nº 3. 5 dec. 2008.  
397 Vale ressaltar que não foram aqui contabilizadas as fotografias da “coleção da pinacoteca” do MI. A 
partir da divisão do Thesaurus, optou-se por classificar tipologicamente essas fotografias enquanto 
“Comunicação” na classe 10, interpretando essas fotos enquanto documento histórico, uma vez que 
essa parte do acervo não foi concebida na categoria de fotografia artística, pois se trata de fotos de 
caráter memorial ou histórico 
398 Expressão da museóloga Juliana Monteiro, referindo-se como se tudo o que um imigrante tocasse 
fosse capaz de ser musealizado. MUSEU DA IMIGRAÇÃO, Op. cit, 2017. p. 23.   
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Primo Levi é composta por uma carroceria de caminhão e tijolos, nos quais são 

gravados a palavra “tijolo” em diferentes idiomas e também por uma vitrine na 

qual há uma cadeira exposta com um tijolo repousando sobre ela – não faz 

parte da coleção museológica do museu. Nuno Ramos foi contratado por meio 

de uma chamada pública lançada pelo MI em 2013, que previa a escolha de 

uma instalação artística para a exposição de longa duração. Em relação ao uso 

da obra vencedora pela chamada, assinada pela diretora Marília Bonas, previa-

se que:  

[...] os artistas cedem, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, 
todos os direitos autorais patrimoniais relacionados aos projetos 
executivos e instalação artística desenvolvidos em decorrência da 
presente Chamada Pública, que serão de propriedade única e 
exclusiva da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo/Museu da 

Imigração.399 

 
No que tange à classe 3, objetos pecuniários, o MI coleciona moedas e 

papel moeda desde a primeira fase de sua coleção, quando adquiriu sete 

moedas por meio do projeto de captação, na gestão de Jussara Nunes 

Ferreira. A coleção foi bastante ampliada por meio de doações ao longo dos 

anos, totalizando hoje em 974 itens. Os exemplares de moedas brasileiras são 

antigos, como réis que datam do final do século XIX e também as primeiras 

décadas do século XX e cruzeiros dos anos 1940. Contempla-se também 

moedas russas de konner dos anos 1890 e 1900 e rublos da década de 1990, 

além de moedas da Espanha, França, Portugal, Bélgica, Polônia, Itália, 

Estados Unidos Peru, Uruguai, Argentina Alemanha, Hungria, das quais não há 

informação sobre o período em que foram cunhadas. De todos esses itens, 

poucas moedas são associadas aos seus doadores: Ute Gunhilde Kleeberg e 

Elaine Schootoft, fizeram doações de moedas russas; Dyoniso Gregório Polisil 

de uma cédula de dinheiro brasileiro; Joseph Chung Chien Liao doou quatro 

moedas chinesas; e Nilo Roberto Janson doou, em 1999, uma cédula, única 

doação datada para essa classe, mas sem a descriminação do objeto ou a 

referência do país de origem. Na coleção do MNHI não consta nessa tipologia.  

Empréstimos foram estabelecidos pelo Banque de France, para a exposição 

Repères de 2007, como apontamos no capítulo 3.  

                                                           
399 MUSEU DA IMIGRAÇÃO. CARTA CONVITE Nº 020/2013 Concepção, elaboração de projeto executivo 

e execução de instalação artística, 2013.  
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 Outra classe que o museu francês não tem objetos designados é a 

classe 4, referente à construção. Já dela o MI tem 120 itens, como tijolos, 

esquadrias, pisos, ladrilhos, lâmpadas. Os pesquisadores do projeto de 

captação de acervo documentaram, entre 1993 e 1994, objetos do gênero que 

foram encontrados em fazendas pelo interior do estado de São Paulo, como 

por exemplo, a fazenda Dona Carolina em Bragança Paulista.400 Apontam que 

tinham intenção de adquirir esses itens para preservar, por meio da cultura 

material, os processos de construção das fazendas de café, nas quais muitos 

imigrantes trabalharam. Contudo, em consulta ao banco de dados, não se 

encontrou em meio aos objetos captados em 1994 nenhum que 

correspondesse a classe de “construção”.  O que é registrado são duas 

doações: quatro tijolos doados por de Cláudio Octavio Gerardi, bisneto do 

italiano Donato Gerardi, quem produziu esses tijolos, e um aparador de janela 

doado por João Hohl, o qual pertenceu a sua casa onde morou no bairro da 

Mooca, construída em 1936, não sendo registrado sua nacionalidade ou a 

relação que tenha com a imigração. Dos 120 itens, apenas cinco têm alguma 

sinalização de informação, ainda que não se possa pontuar a data de aquisição 

dos mesmos.  

A classe 5, referente a “Interiores”, e composta por objetos “usados no 

interior de edifícios [...] com o propósito de proporcionar conforto, cuidado 

[...]”401. Essa classe refere-se principalmente aos artefatos da casa,  “lugar por 

excelência onde estão fundadas as memórias e, em último grau, a própria 

identidade.”402 Quem emigra deixa uma casa para trás e dela carrega 

memórias que muitas vezes são representadas em objetos, os quais são 

ressignificados no novo país. Tais artefatos, na perspectiva de Pomian, 

representam o invisível403, que para o caso da temática da imigração pode ser 

o país natal que foi deixado, temporária ou permanentemente. Ledo engano, 

contudo, supor que todos os imigrantes têm a oportunidade de construir uma 

casa, ou simbolicamente, um lar no novo país. A classe 5 é representa por 14 

itens no acervo do MNHI. Apresenta-se, em tom reflexivo, a partir de um item 

desse acervo, como a imigração via de regra é uma experiência dolorida: se a 

                                                           
400 MUSEU DA IMIGRAÇÃO, Captação de acervo – Planejamento estratégico, 27 nov. 1993.  
401 FERREZ, Helena; BIANCHINI, Maria H. Op. cit., p. 28 
402 BACHELARD, 1993. Apud. MARANDOLA JR, Eduardo; DAL GALLO, Priscila. Op. cit. p. 412. 
403 POMIAN, Krzysztof.  Op. cit., p. 62. 
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“casa” pode ser sinônimo de enraizamento e segurança, a falta dela reflete e 

acentua a experiência do deslocamento. Entre esses itens do MHNI, um deles, 

adquirido em 2018 como doação, foi a moradia durante quatro anos de Nicolaï 

Angelov, búlgaro que emigrou do seu pais para a França aos 19 anos: um saco 

de dormir. Não é difícil perceber o porquê de o MNHI ser tão temido no cenário 

político e museal francês: eis que um saco de dormir de um “’mendigo 

imigrante”, tornar-se patrimônio nacional. A história de vida de Angelov, que 

doou ao MNHI mais um objeto além deste apresentado, será abordada mais 

adiante. Os outros itens do acervo do MNHI também foram recebidos por 

doação e são relacionados à história de vida do iraniano Amir Houcheng 

(contada por seu filho e doador, Patrick Navaï); da espanhola Ramona 

Fernandez-Aguado; da argelina Abdelkader Zenaf, da marroquina Malik Nejmi; 

da iugoslava Djurdjija Vasic. São objetos trazidos de seus países, carregados 

consigo no momento em que emigraram, partes de seus lares que simbolizam 

segurança, como por exemplo, moedor de café, roupa de cama bordado, vaso, 

bule, bandejas ou copos. Para o MI, essas tipologias de objeto que se referem 

à casa também são constatadas, em uma porcentagem superior ao acervo de 

Paris. A classe 5 corresponde a 850 itens da coleção e, para além de objetos 

de utensílios de cozinha e acessório de leito, há também muitas peças de 

mobiliário, equipamento de serviço doméstico (cadeiras, sofás, beliches, 

armários, mesas, relógios de mesa e do tipo despertador)e objetos de 

decoração, como bibelôs japoneses, ucranianos, portugueses e ovos 

decorativos russos. Uma parte dos objetos classificáveis como “interiores” no 

acervo do MI não relaciona à casa, sendo o caso de mobiliários referentes à 

escritórios, por exemplo, como os itens recolhidos que pertenceram à 

Hospedaria do Brás e aos outros órgãos que foram instalados no edifício.  

A classe 6 refere-se aos objetos do mundo do trabalho. A história da 

imigração está indissociavelmente relacionada à história do trabalho.404 As 

historiografias da imigração no Brasil e na França, que tomaram força após os 

anos 1970 e 1980, são herdeiras da história do trabalho. No Brasil, o interesse 

da historiografia pelo fim da mão de obra escravizada levou às pesquisas sobre 

                                                           
404 Cf. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci Carneiro. EMILIO FRANZINA, Frederico Croci (Org) História do 

Trabalho e História da Imigração. São Paulo: Edusp, 2010.  
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o imigrante,405 enquanto que na França o foco ateve-se à urgência de 

trabalhadores para a reconstrução do pós guerra, que impulsionou uma nova 

onda de imigração.406 Em função de tal proeminência nas associações entre 

imigração e trabalho nos dois países, haveria muitos artefatos relacionados ao 

mundo do trabalho em suas instituições museais? No caso dos museus aqui 

analisados a resposta é afirmativa. No MI aproximadamente 10% de acervo, ou 

712 itens, e no MNHI 6%, totalizando 26 itens. No museu paulistano, objetos 

remetem sobretudo ao trabalho em meio urbano em detrimento ao ambiente 

rural. Nesse sentido, constam no acervo objetos de barbearia; área médica e 

odontológico, como instrumentos cirúrgicos, de oftalmologia, moldes dentários; 

construção civil; materiais de escritório; alfaiataria; serrotes, martelos, chaves 

inglesas, chaves de fenda; sanfona, acordeão; maquinário como por exemplo, 

máquina de cantear407, máquina de dourar livros. Esses objetos não são 

relacionados às histórias de vida de seus doadores. Diferentemente, no MNHI 

a temática do trabalho está diretamente associada a trajetórias de vida, uma 

vez que é registrado no momento da doação a relação entre o doador e o 

objeto. Para a classe 6, as razões da imigração apontada pelos doadores 

foram motivadas economicamente à migração. Como o supracitado português 

Jean-Baptista de Matos, que trabalhou nas obras do metrô de Paris e doou ao 

MNHI fotografias, plantas de construção, seu marmiteiro e seu capacete; já a 

chefe de cozinha francesa Rougui Dia, filha de senegaleses que emigraram 

para Paris nos anos 1960 em busca de trabalho, doou sua primeira colher de 

madeira de aprendiz de cozinheira e seu dólmã do restaurante Petrossian. A 

única máquina de costura do acervo foi doada por Albert Pezzoni, em 2009, 

filho de Antonia Giuseppa Pezzonni que emigrou da Itália em 1920 com a 

pretensão em sobreviver a partir de seus trabalhos de costura – sendo que o 

doador se refere à imigração de sua mãe como gerada por razões econômicas. 

Outra trajetória que parte da Itália para a França é a de Luigi Cavanna, contada 

por seu filho François Cavanna, que doou para o museu uma colher de 

pedreiro. Uma fresadora foi doada, em 2012, por Isabelle Reig-Raboutet, filha 

do imigrante espanhol Emilio Reig, que emigrou da Espanha em fuga das 

consequências da guerra civil e encontra emprego no território francês na área 

                                                           
405 FAUSTO, Boris. Op. cit., 1991.  
406 Cf. BLANC-CHELÉARD. Marie-Claude. Histoire de l’immigration. Paris: La Découvert, 2001. 
407 Máquina que serve para cortar cantos de papéis, plásticos e madeira.  
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de metalurgia. Instrumentos musicais também são previstos pelo Thesaurus 

como objetos de trabalho, e no MNHI há uma trompa doada por Youri 

Tikhomiroff, também em 2012, que pertenceu ao seu pai, o russo Alexandre 

Tikhomiroff, quem imigrou para França em 1926 e trabalhou como músico 

amador em turnês circenses. 

 A classe 7, refere-se ao “lazer”, isto é, a brinquedos, jogos e 

equipamentos esportivos. No MI, pode-se associar essa classe ao universo 

infantil, pois ela é representada majoritariamente por brinquedos. Dos 224 itens 

dessa tipologia, há apenas quatro bolas que podem ser associadas a 

equipamentos esportivos, mas ainda assim, elas poderiam ser utilizadas, antes 

de se tornarem semióforos no museu, para atividades lúdicas. Há também 

muitos artefatos de objetos do mundo doméstico em miniaturas, como 

exemplo, 16 jogos de jantar em miniatura, três talheres em miniatura, bule, 

leiteira, jarra e panelinhas em miniaturas, todos de procedência italiana doados 

por Alberta Jona em 1999. Armários, penteadeiras, sofás e outros mobiliários 

de brinquedos doados por  Marlene Pacco Rosalem e também por Nair 

Ascensão dos Santos Godoy; bonecas japonesas doadas por Fumiyo Makino; 

casa de bonecas alemã doada por Norma Porto Burger; barco de brinquedo do 

Japão doado por Yasuichi Kojima; carrinhos doados por Paulo Sérgio 

Gonçalves Loyo, 63 miniaturas entre animais e soldadinhos doados por Maria 

da Glória Pereira das Neves em 2000; jogos de cartas da Alemanha doadas 

por Sieglind Brunckhorst. Há ainda muitas bonecas, bonecos, espadas, 

soldadinhos e instrumentos musicais, como castanholas de brinquedo, cujos 

doadores não estão especificados. Em Paris, o acervo referente à classe 7 

conta com três itens, todos recebidos por doação para a coleção etnográfica: 

um carrinho doado pela imigrante tunisiana Emna Hamila em 2018; um pebolim 

do modelo "B60" por Gérard Bergaglia, em 2010, representante da marca 

Société Bonzini, a qual fabricou esse modelo de jogo pela primeira vez 1959; e 

a doação feita em 2008 por Saïd Abtout de um suéter do diretor nacional da 

federação esportiva da Argélia, que por sua relação com o mundo do esporte 

essa indumentária foi associada à classe 7.  

Insígnias são registradas como classe 8. Mas qual objeto poderia ser 

entendido como insígnias para um imigrante, isto é, um objeto que marque 

simbolicamente sua condição? Bandeiras são uma primeira possibilidade. No 
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MI, 73 bandeiras testemunham as diferentes nacionalidades de imigrantes que 

participaram da formação do acervo: Lituânia (doadas por Jenny Marcim 

Kievicius Bumbles – 2001), Portugal, Japão, Alemanha, Espanha, Coréia 

Irlanda, Suíça, Itália, Hungria, Bélgica, Líbano, Croácia, Eslováquia, Letônia, 

Armênia (doada pela Sociedade Beneficente de Damas Brasil Armênia – sem 

data) , Grécia, Áustria, Coréia de Norte, Turquia, Estônia, China, África do Sul, 

República Tcheca, Dinamarca, Argentina, França, Canada, Reino Unido, 

Suécia, Finlândia, Israel, Venezuela, Indonésia, Síria, Ucrânia, Ilha da Madeira, 

e também há seis bandeiras do Brasil.  Outras tipologias ligadas aos países de 

origem, como flâmulas, também constam na coleção: cinco flâmulas da 

Lituânia (doadas por Jenny Marcim Kievicius Bumbles, 2001); uma flâmula da 

Coréia do Norte e outra de Israel, essas sem doador. Além de bandeiras e 

flâmulas há outro itens na classe 8 que merecem destaque: uma placa com um 

brasão doado por Lidia Diprovey, sem data; uma insígnia e uma medalha do 

Japão doadas por Teruko Hide Eine; uma placa comemorativa doadas por 

Ameris Manzini Paolini, um brasão de Toledo sem doador; um brasão da Itália 

doado por Maria José Catapano Ferraz de Toledo. Quanto ao MNHI, os oito 

itens classificados como insígnias estão contemplados na coleção etnográfica e 

relacionados a duas histórias de vida. Os objetos são: uma bandeira da União 

dos Judeus Voluntários e Veteranos de guerra 1939-1945; um diploma e um 

certificado de registro para a medalha militar; duas medalhas coloniais, de 1934 

do Marrocos, e de 1936 do Saara; uma Citação à Ordem da Brigada da Legião 

Estrangeira de Ohanes Mampreyan; e uma série de medalhas que também 

pertenceram a Ohanes Mampreyan, voluntário da Légion Etrangère de France 

nos anos 1930 e instalou-se em Paris. Seu filho, Pierre Mampreyan que fez a 

doação desses itens ao MNHI, em 2010, motivado após visitar a instituição; o 

outro item dessa classe refere-se a uma bandeira da etnia indígena Mapuche 

doada por Cristina Diaz Vergara em 2018.  

 
Segundo o Thesaurus, objetos usados em cerimônias, sejam elas civis, 

religiosas, correspondem a classe 9. O MI tem 54 itens que estão diretamente 

relacionados ao culto religioso: católico, judaico, budista e umbandista. Alda 

Julieta Gesualdo Sardinha doou, em 2009, um livro de orações católicas; 
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Premilla Bonato Marangou doou um terço; há também confessionários; 

oratórios; 

uma naveta (objeto de guarda para incensos em ritos litúrgicos); incensário; 

porta missal; presépios; crucifixos, sendo um deles doado por Jaime 

Corominas Valls, que pertenceu a Catalina Valls Ripoll, adquirido por ela nos 

anos 1950. Seung Kap Yang, doou 7 tigelas cerimonias e Eiko Nakayama doou 

um estojo de oração do Japão, ambos relacionadas ao culto budista. Há 

também quatro tefilins, um kepah e quatro mezuzás, relacionados ao judaísmo; 

e uma escultura de “preto velho” doada por Luiz Galdino. O MNHI tem apenas 

um objeto representante da classe 9: um rosário budista doado em 2013 pela 

vietnamita Tran Dung-Nghi. Ela ganhou de presente de sua avó materna no dia 

em tropas comunistas invadiram a cidade de Saigon em abril de 1975 

(atualmente conhecida como Ho Chi Minh), forçando sua fuga, aos 12 anos de 

idade, junto aos seus pais. Por meio desse objeto ela manteve uma ligação 

“pelo pensamento e pela oração” com a sua vó, quem nunca mais reencontrou. 

Um único objeto de representação religiosa, desponta atenção. A opção por 

não ceder objetos dessa tipologia é dos próprios doares, uma vez que não 

constam nas decisões de aquisição, nenhum veto em relação às proposições 

para a coleção etnográfica. Infere-se que a leitura republicana da laicidade, 

intimide os doadores de transferir seus objetos religioso para a esfera pública, 

para um museu nacional.  

A classe 10 corresponde à “comunicação” e abarca a tipologia de  

“objetos usados para transmitir informações aos seres humanos”408. Ainda que 

tenha sido desenvolvida por Ferrez e Bianchini para os museus que “não 

possuem setores de bibliotecas e arquivo”, realidade que não corresponde aos 

museus de imigração estudados, a maior parte das coleções museológicas do 

MI e do MNHI enquadram-se nessa classe: 3.528 para o MI, isto é, 46% da 

coleção e 239 para o MNHI, ou 54% da coleção. Isso explica-se porque nessa 

classe estão compreendidos os documentos: os passaportes, as certidões de 

batismo, casamento e óbito, isto é, toda a documentação pessoal dos 

imigrantes que recorrentemente fizeram parte das doações recebidas por 

ambas instituições, assim como as fotografias (com exceção àquelas que se 

relacionam à arte contemporânea, compreendidas na classe 2); além de 

                                                           
408 FERREZ, Helena.; BIANCHINI, Maria H.. Op. cit. p. 8  
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material de propaganda; materiais empregados na comunicação escrita; e 

aqueles que comunicam informações como cartões postais e cartas de 

chamada, ou ainda que a viabilizem, como telefone ou celular. Em relação 

especificamente aos celulares, os antropológos Dominique Desjeaux e Isabelle 

Garabuau-Moussaoui o pontuam como um telefone nômade que transferiu a 

comunicação telefônica da esfera da intimidade para a esfera pública. Os 

autores fazem uma comparação instigante entre o celular e o cordão umbilical, 

como se esse objeto religasse o seu detentor àqueles que são queridos, que 

apesar da distância permite guardar um contato afetivo na mobilidade409. Se 

transpusermos essas reflexões aos imigrantes, celulares são hoje um item 

indispensável para a comunicação, e, entre todo esse amplo universo de 

cultura material que esses dois museus coletaram, há apenas um exemplar: a 

doação do imigrante búlgaro Nicolaï Angelov: um telefone celular e o já 

mencionado saco de dormir, doados ao museu em 2018.410 Se o celular hoje 

em dia é uma extensão corpórea que reúne a função de diversos outros 

objetos (câmera fotográfica, filmadora, despertador, calendário, agenda, 

televisão, computador), para o imigrante ele é importante, primordialmente, 

para a comunicação, uma vez que é possível projetá-lo sonoramente para 

perto do que costumava chamar de casa, e até mesmo em projeção visual para 

os aparelhos mais modernos que fazem chamadas em vídeo. O celular que 

pertenceu a Angelov foi trazido da Bulgária pelo doador, país natal que 

precisou deixar em 2009, aos 19 anos, para fugir das dificuldades que 

encontravam por ser de origem cigana. Era pelo celular que ele entrava em 

contato com a mãe, irmãos e amigos que lá ficaram. A história de Angelov 

relaciona esses dois objetos com os primeiros anos que o imigrante – desde 

2016, cidadão francês, por naturalização – viveu no país de acolhida. 

Brevemente, após morar na rua por quatro anos, ele conseguiu um posto em 

um restaurante oferecido por um francês que se sensibilizou por sua frágil 

situação. O convívio com nativos no novo emprego proporcionou o aprendizado 

da língua francesa. Por dominar o búlgaro e compreender o francês, ele 

conseguiu um cargo em serviço cívico para tradução no Les enfants du canal, 

uma associação parisiense que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade 

                                                           
409 DESJEAUX, Dominique; GARABUAU-MOUSSAOUI, Isabelle. Objet banal, objet social. Paris: 
L’Harmattan, 2000, p. 221.  
410 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Commission d’acquisition nº18. 08/11/2018; 
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social, como pessoas em situação de rua. Por conta desse projeto, hoje ele 

trabalha na prefeitura de Paris, atuando como tradutor de ciganos 

desabrigados.411 

Por mais que imigrar seja sinônimo de deslocamento, há poucos objetos 

na coleção do MI referentes à locomoção, e nenhum no MNHI. A classe 11 

que representa “Transporte” conta com apenas sete itens no museu paulistano.  

Uma bicicleta doada por Yasuichi Kojima em 2000; uma poltrona de carruagem 

doada por Marlene Suano em 2009, e outros itens que são acessórios de 

meios de transporte, como arreios, cinta e sela para montaria, cuja procedência 

não é sinalizada.  

A classe 12 corresponde aos objetos pessoais, para proteção, higiene 

corporal e adorno. Refletir sobre essa tipologia à cultura material representativa 

da imigração significaria pensar no que o imigrante traz em sua bagagem ao 

deixar o seu país? A própria bagagem em si (baú, mala, mochila) seria o 

resquício físico desse deslocamento. Equívoco seria acreditar que apenas 

esses objetos, carregados por quem simultaneamente emigra e imigra, 

poderiam ser mobilizados para significar a sua trajetória, afinal de contas a 

imigração não é um processo que finaliza no rompimento da fronteira de outro 

país. Essa ação é, na verdade, apenas parte do processo, à vista da 

integração, da assimilação e das tensões e fricções, a depender da sociedade 

de acolhimento. Comparar as tipologias dos dois acervos compreendidos 

nessa classe permite compreender se as instituições museais, e os próprios 

doadores, interpretam o processo imigratório como um fato social completo412; 

ou assimilada de modo circunscrito.  O acervo do MI conta com 852 itens de 

objetos pessoais, enquanto que o MNHI 29 itens. Em ambas as coleções, as 

malas, maletas e baús têm sua vez. No MNHI, uma delas foi doada repleta de 

itens por Soundirassane Nadaradjane em 2010, e por se contemplar a coleção 

de etnografia está exposta na Galerie de dons. O doador preservou com todo o 

seu conteúdo a mala que trouxe da Índia quando se mudou para França, nos 

anos 1970. Os objetos que carregou consigo foram ofertados por membros de 

                                                           
411 MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Commission d’acquisition nº15. 08/11/2015; 
412 Por certo, a imigração é, em primeiro lugar, um deslocamento de pessoas no espaço, e antes de mais 
nada no espaço físico.  Mas o espaço dos deslocamentos não é apenas físico, ele é também um espaço 

qualificado em muitos sentidos, socialmente, economicamente, politicamente, culturalmente 
(sobretudo, através de duas realizações culturais que são a língua e a religião) SAYAD, Abdelmalek. A 

Imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: EDUSP, 1998, p. 15. 
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sua família para que atuassem como lembrança: de seu tio ganhou uma 

navalha, de sua irmã um pequeno pote com condimento indiano, de sua mãe 

um pente com a inscrição “Índia” e flores para sua proteção, de seu pai uma 

toalha com as cores da bandeira da Índia e da França. Ele visita 

constantemente o museu para levar incenso aos funcionários, que são 

orientados a acendê-los junto aos objetos. A relação do doador com os 

artefatos ainda é de caráter íntimo e pessoal, ainda que todos os seus itens 

estejam ali expostos ao olhar do público. O MNHI, ainda que seja detentor 

desses objetos, respeita a relação que o antigo proprietário tem com eles, uma 

vez que é justamente essa relação que qualifica esses itens como patrimônio. 

Além da tipologia de malas, a classe 12 é largamente composta por 

indumentárias e em ambos os museus notamos a presença de roupas 

representativas de certas regiões de partida. São itens pessoais que forjam as 

identidades e, se realizar uma doação à uma instituição museal é uma forma 

de consagração,413 vemos que o doador quer notabilizar a si e a seu lugar de 

origem. Por exemplo, no MNHI há um traje romeno composto por saia, jaqueta, 

avental, que pertenceu à bisavó de Christine Hamp, doado em 2009; há 

também trajes de danças doados por Kheina Lakenche em 2012 e 2013 

(revelando que como no MI, no caso apontado da doadora Lydia S. Dniprovey, 

referido no capítulo 1, o MNHI também recebeu doações de uma mesma 

pessoa em diferentes datas). Já no acervo do MI, existem trajes da antiga 

Iugoslávia doados por Karin Suk Dvorak; da Itália, há roupas tanto infantis 

quanto adultas, doadas pela Família Pitrizzo; da Grécia, há um traje típico 

doado por Athanas Jourdain Douvletis; do Japão, há quimonos doados por Ana 

Tie, Silvio Kazushi Sano e Yasuichi Kojiha; além de roupas croatas e 

portuguesas sem registro de doador. Ademais de indumentárias típicas, há 

óculos, chapéus, cintos, e joias, xales, e artigos de tabagismo nos dois 

museus.  

A classe 13, que designa objetos de castigo e penitência, não é 

contemplada na coleção de nenhum dos dois museus.  

                                                           
413 ABREU, Regina. A fabricação do imortal: memória, história e estratégias de consagração no Brasil. 
Rio de Janeiro: Rocco. Lapa, 1996. 
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A classe 14, refere-se a objetos de medição, registro, observação e 

processamento de dados, fenômenos, substâncias, volumes ou massas. O MI 

dispõe de 43 itens no acervo que se referem a essa classe: seis esquadros, um 

deles doados, em 2009, por Luiza Lednik; duas réguas, entre as quais uma 

também foi doada por ela e outra por Jaime Corominas Valls, quem também 

doou uma fita métrica; quatro máquinas de calcular, sendo que uma delas foi 

adquirida por recolhimento; e balanças, sendo uma doada por Sebastião 

Antonio Batista, outra por Stella Janczur Alvarez, duas adquiridas por meio de 

recolhimento do edifício da Hospedaria; 27 relógios, dos quais alguns doados 

por Silvio Kazushi Sano, Elaine Anoardo, Alberta Jona (duas unidades), um 

Olga Kelm e Guiomar Casadio Modena. O restante não tem registro de doador. 

O MNHI tem um relógio no acervo referente à classe 14, que foi doado por 

Mohamed Shahab Rassouli, em 2018.  

A classe 15, alude às “embalagens e recipientes”. No MI são 91 objetos 

e sinalizamos que 40 deles estão associados aos seus respectivos doadores: 

Alberta Jona, Marie Hlavacek e Lydia Dniprovey, que doaram frascos de 

perfumes e vasilhames para óleo perfumado, sendo que há vários outros 

frascos sem referência a doadores. Esses objetos podem ter sido doados ao MI 

por serem disparadores de memórias olfativas, de alguém querido que ficou no 

país de origem. Há no acervo muitas latas, potes e caixas de procedência 

chinesa, francesa, alemã, coreana e italiana, mas que não são diretamente 

associadas à funcionalidade que desempenhavam ou o significado atribuído a 

quem pertencia. Constam cinco itens no acervo do MNHI classificados na 

classe 15, entre eles duas garrafas, uma caixa, um frasco de perfume e um 

pote. Entre os recipientes do MNHI, um chama atenção: a caixa doada por 

Patrick Navaï, em 2018, a qual é relacionada à vida de seu pai, Amir Houcheng 

Navaï. Ele emigrou ainda jovem do Irã, em 1950, para Paris, após ficar órfão. A 

caixa doada foi feita em madeira e pedras pelo próprio Amir H. Navaï, e é parte 

do conjunto da doação ofertada que compreendem objetos do escritório do 

imigrante. Já o pote foi doado por Lujobomir Ljuba Petrovic, quem nasceu em 

Belgrado, antiga Iugoslávia. Ele mudou-se para Paris em 1978, onde começou 

a trabalhar na ADRI, com foco na comunidade iugoslava. Também foi membro 

da “Assembleia Diáspora Servia”, e o pote que doou continha terra da Sérvia.  
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 Por fim, a classe 16, designa amostras e fragmentos, constando dez 

itens no MI de amostra de tecidos. O Thesaurus prevê para essa classe 

artefatos fragmentados que não possam ser identificados, e ainda que o museu 

paulistano conte com fragmentos de ferramentas, elas foram classificadas na 

classe 6 porque estavam adequadamente identificadas. O MNHI não conta em 

sua coleção com amostras ou fragmentos.  

 

4.2. Configurando um patrimônio museal da imigração 

  

A ampla variedade de tipologias que compreendem os objetos 

apresentados acima sinaliza as perspectivas que podem ser relacionadas ao 

estudo da imigração, como, por exemplo, trabalho, ambiente doméstico, 

universo infantil ou discussões de gênero. Esses objetos não foram recolhidos 

pela sua antiguidade, raridade ou autenticidade, critérios que por muito tempo 

conferiram valor ou relevância às coleções museais.414 Essas condições de 

mérito não são intrínsecas aos objetos e sim atribuições conferidas pelo doador 

ou pelos curadores; justamente por isso, significações simbólicas também 

puderam paulatinamente ser reconhecidas em “objetos banais”, pois a partir 

desses também é possível a revelação das relações sociais.415 

O patrimônio da imigração apresentado pelos museus estudados vai 

além da materialidade residual dos processos de deslocamentos. Isso deve-se, 

obviamente, porque essas instituições discutem imigração em um viés 

alargado, o que se manifesta nas numerosas tipologias dos objetos 

apresentados, que foram incorporadas, pois documentam as diversas 

dimensões e consequências implicadas ao fenômeno imigratório.  

Um objeto somente se transforma em patrimônio, recorda Dominique 

Poulot, após ser retransmitido, ou seja, após ser transferido de lugar, 

desclassificado, reclassificado, reconstituído, contato, trabalhado.416 Os 

museus, lugares de memória e classificadores por excelência, conferem 

estatuto e legitimidade patrimonial aos objetos que reúne, ao coletá-los, 

classificá-los, preservá-los e expô-los. Por isso, a formação de um acervo não 

                                                           
414 DESJEAUX, Dominique; GARABUAU-MOUSSAOUI, Isabelle, Op. cit. 
415 Idem, ibidem.  
416 POULOT, Dominique. Cultura, História, valores patrimoniais e museus. Varia História., Belo Horizonte 

vol. 27, nº 46, jul/dez 2011, p. 475.  
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depende somente da competência de uma reflexão intelectual, mas também de 

uma vontade política, ambas confirmadas pelo poder público. Problematizar a 

articulação entre memória, patrimônio e imigração não pode ser feita sem 

tentar compreender as questões no debate público, que foi sendo redesenhado 

para além da fronteira confortável das ideias consolidadas em museus sobre “o 

outro”. Se o ato de validar o patrimônio é competência do Estado, convém 

indagar por quais maneiras ele define suas fronteiras para definir o que é 

entendido como nação. Isso porque nação é uma “comunidade política 

imaginada – e imaginada como implicitamente soberana e limitada”417, sendo 

limitada no sentido de ter fronteiras, as quais justamente a separa e a 

diferencia das demais.  Destarte, o imigrante só existe na sociedade que assim 

o denomina a partir do momento em que atravessa as suas fronteiras e pisa no 

seu território. 

 A musealização de bens relacionados à imigração não pode, segundo 

Barbe, ser interpretada de forma independente, ou seja, o objeto deve ser 

diretamente relacionado ao imigrante ou, ao menos, ao contexto da imigração. 

O MNHI tem uma política clara para as suas coleções, de associar a biografia 

das pessoas nos objetos. Meneses recorda que a presença dos indivíduos no 

registro material é multiforme,418 isto é, pode acontecer de três formas: a 

primeira é por meio da produção, ou seja, por meio da identificação de autoria 

em obras de arte – como as que compõe as coleções de arte contemporânea 

MNHI; a segunda seria por meio da circulação, uma vez que o objeto doado 

retém atributos do seu doador; e a terceira seria o objeto enquanto suporte de 

identidade a qual não remete a uma essência, mas sim a uma situação de 

interação: o 'eu' se define, sempre, diante do 'outro', de preferência na escala 

de grupos ou sociedades.  

 Refletir sobre o patrimônio da imigração é, consequentemente, 

levantar problemáticas concernentes à memória. Ulpiano Meneses aponta o 

tema da identidade como um dos temas de discussão que deveriam ser 

propostos pelos museus, contudo esse tema foi por vezes acriticamente 

considerado, tendo sua natureza como fenômeno social ignorada. O autor 

assevera que a identidade não apenas deriva das diferenças, mas precisa 

                                                           
417 BENEDICT, Anderson. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ed. Ática, 1989, p. 14. 
418 MENESES, U. A problemática da identidade cultural nos museus: de objetivo (da ação) a objeto (de 

conhecimento). Anais do Museu Paulista, Nova Série, n. 1, 1993, p. 210. 
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exacerbá-las. Nesse sentido, “a identidade não é, pois, fruto do isolamento de 

sociedade ou grupos, mas, pelo contrário, de sua interação”419. Por 

conseguinte, a identidade é relacional, e a diferença é estabelecida por 

marcação simbólica por meio de sistemas representacionais. Nos museus, o 

referencial sensorial é importante, tanto é que nesses espaços existe 

tradicionalmente a possibilidade de explorar a cultura material não só cognitiva, 

mas também afetivamente, constituindo os “museus um terreno fértil para as 

manipulações de identidade”420. 

 De acordo com Stuart Hall, os símbolos e as representações formam 

discursos – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 

nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos.421 Essas 

“práticas discursivas, moldadas por circunstâncias específicas”422 são 

necessárias para a construção e a manutenção de identidades. A marcação 

simbólica é também, segundo Woodward, o meio pelo qual damos sentido às 

práticas e às relações sociais, definindo, por exemplo, “nós” e “eles” (toda 

classificação binária, que expressa a divisão em duas classes assimétricas, um 

dos termos sempre é privilegiado, recebendo um valor positivo em detrimento 

do outro).423  

  A conceitualização da identidade envolve o exame dos sistemas 

classificatórios que mostram como as relações sociais são organizadas e 

divididas, e os museus são, por excelência, como á foi dito acima, centros de 

classificação, nos quais a representação é construída visualmente. São lugares 

da institucionalização de objetos por meio da operação do olhar.424 Essa 

questão nos aproxima da formação das coleções museológicas, pois a 

visualização ocorre mediante o controle daquilo que é selecionado pela 

curadoria para a exposição, e anteriormente pela política de acervo. Todas as 

                                                           
419  Idem, ibidem., p. 210. 
420 Idem, ibidem., p. 211 
421 HALL, Stuart. A identidade cultural no pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015 
422 GOURIÉVIDIS, Laurence. Museums and Migration. History, Memory and Politics. London: Routledge, 
2014.  
423 WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz 

Tadeu da (Org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 

2017, p. 29. 

424 KNAUSS, P. História de coleção e história de exposição. In: BITTENCOURT; BENCHETRIT; TOSTES.  

História representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2003.  
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práticas de significação envolvem relações de poder, incluindo o poder para 

definir quem é o incluído e quem é o excluído.425 

A identidade é parte de processo constitutivo de práticas de significação 

e de sistemas simbólicos, os quais vinculam à percepção de legado e de 

patrimônio cultural. A preservação é o resultado da vontade de defender aquilo 

que constitui os testemunhos de experiências comuns e, sendo assim, ela 

viabiliza a ideação de uma memória. A partir das concepções de Pollack, 

concebemos a memória como a operação cognitiva coletiva de interpretação 

dos acontecimentos do passado que se quer salvaguardar, marcado 

historicamente por tentativas de definir e de reforçar sentimentos de 

pertencimento e reconhecimento de características próprias. 426 Assim, ao 

privilegiar a memória dos imigrantes, os museus de imigração também 

ressaltam a importância de memórias subterrâneas. Para que haja um encontro 

efetivo entre as memórias subterrâneas e a memória coletiva da nação, a 

pluralidade de visões das comunidades, anfitriãs ou exiladas, devem ser 

levadas em conta. 

Como são ação, as memórias precisam de mais vetores não discursivos 

para serem compreendidas. Assim os objetos, suportes de memória, 

contribuem à apreensão da narrativa desses agentes categorizados da 

memória subterrânea, isto é, os imigrantes.  

 O patrimônio aparece quando a memória sai do espaço privado e 

adentra no espaço público? Ele seria uma memória em forma sólida?427 Benoît 

Falaize lembra que o próprio processo migratório é o fundador da memória dos 

imigrantes, pois as aspirações e condições que levam os indivíduos e famílias 

a emigrarem condicionam as produções familiares de memória ou apagamento 

delas.428 Sonia Tebbakh, ao estudar o processo de transmissão da memória 

migratória reitera a dificuldade de apreendê-las, uma vez que se refugiam na 

esfera privada, em cenários descritos enquanto pessimistas que não são 

                                                           
425 WOODWARD, Kathryn. Op. cit., p. 20. 
426 POLLAK, M. Memória, Esquecimento e Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, 

p.12. 
427  BARBE, Noël; CHAULIAC, Marina. Op. cit. p. 9  
428 FALAIZE, Benôit. Mémoire privée, histoire publique. Informations sociales, nº 89, 2001, p. 7 
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propícios ao trabalho de memória, mas também a natureza fragmentada e 

incompleta do patrimônio herdado.”429 

Por isso, a criação de museus da imigração possibilita que essas 

memórias, ainda que forjadas por experiências traumáticas ou até 

fragmentadas, adentrem ao espaço público, conferindo maior visibilidade aos 

imigrantes e uma possível construção de empatia por parte da sociedade de 

acolhimento, em um processo de diminuição da xenofobia e racismo, 

revalorizando os aspectos positivos da imigração e na redução progressiva da 

construção de seus efeitos negativados.  

Os acervos dos museus estudados propiciam que as memórias dos 

imigrantes sejam compartilhadas, memórias no plural, porque cada doador 

deseja o reconhecimento de sua trajetória. Infere-se isso porque em ambos 

acervos, a classe 10, “comunicação”, que se refere também aos documentos, é 

a que tem maior quantidade – metade dos acervos. Documentos esses 

pessoais, como passaportes, certidões de nascimento, casamento, óbito, 

atestados de trabalho, vistos de permanência, que são necessariamente 

atribuídos a uma pessoa. Esses documentos marcam também a condição 

reconhecida do imigrante perante ao país de acolhida, documentos pessoais 

são registros conferem a nossa existência “legal” no mundo. Se os discursos 

estigmatizantes cunham os “imigrantes ilegais”, há na contracorrente 

perspectivas que defendem que nenhum ser humano é ilegal, o termo coerente 

seria, assim, “imigrantes não documentados”.  Conclui-se, portanto, que para o 

imigrante interpretar as relações sociais com a cultura material pelo crivo da 

memória e ressignificado pela lógica do afeto,430 é necessário que encontrem  

segurança jurídica, que garanta possibilidade de emprego e segurança de 

acolhida. As doações aos museus desses itens legitimam sua condição de 

existência, para além da autocelebração. 

 

 

 

 

                                                           
429 TEBBAKH, Sonia. Une transmission discrète et fragmentaire. De l’histoire migratoire dans les familles 
maghrébines. Temporalités., nº 6/7, 2007. 
430 MARTINS, Mariana. Op. cit. 2015. p. 157 
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Considerações finais 

 
 

A seleção, coleta e musealização de objetos relacionados ao patrimônio 

da imigração foram práticas avaliadas nos anos 1980 e estabelecidas 

institucionalmente a partir da década de 1990, impulsionadas sobretudo, pela 

abertura de Ellis Island Immigration Museum em Nova York. Desde então a 

leitura da imigração é concebida sob uma perspectiva cultural, e não apenas 

social ou econômica, e se propala nos debates públicos, nos discursos 

políticos, nas discussões acadêmicas e é problematizada nas instituições 

museais.  

Os museus históricos, até então espaços ainda predominantemente 

celebrativos da memória homogeneizada cunhada pelo estado, foram alvo da 

sublevação pela democratização da memória, em um tempo onde a 

fragmentação desta gerou identidades múltiplas. Se em um primeiro momento, 

na década de 1970, os mais radicais reivindicaram pela destruição (até física) 

do modelo clássico de museu, discussões mais promissoras apontaram a 

possibilidade de (auto) representação dos grupos e comunidades que restaram 

apartados do panteão da memória e que ansiavam por reconhecimento e 

representatividade. Muitos museus passaram a dar relevo às comunidades 

pouco ou fragilmente apresentadas, focalizando nas trajetórias particulares, 

alargando o universo temático. Tais inflexões permitiram também que o 

fenômeno da imigração rompesse os silêncios que lhe cercavam nesses 

lugares de memória e passasse ater, finalmente, um lugar de destaque.  

Analisar as trajetórias de formação de duas coleções museais dedicadas 

à imigração foi a intenção da pesquisa apresentada, comparando-se as 

estratégias adotadas e as tipologias constituídas pelo MI e o MNHI. Como os 

dois museus foram criados sem coleções prévias, essas tais trajetórias partem 

de um ponto que verdadeiramente marcam um começo, em outras palavras, 

eles não foram herdeiros de coleções ou objetos aos quais já tivessem sido 

atribuídos camadas de significações. Essa situação imprimiu um grande 

desafio às primeiras gestões dessas instituições, com uma questão a ser 

solucionada: em que consiste o patrimônio da imigração?  
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Apreendemos que na tentativa de responder essa questão e iniciar o 

colecionismo, as duas instituições deram um primeiro passo no sentido de 

elaborar suas exposições. O ciclo curatorial, constituído pela coleta, 

identificação, catalogação e difusão, foi seguido ao revés tanto no MI quanto no 

MNHI. Isso quer dizer que foi o estabelecimento das temáticas expositivas que 

direcionaram a coleta dos objetos. Até mesmo as expografias foram definidas 

sem se ter certeza do que seria apresentado ao público. Não foi o estudo e 

problematização dos artefatos que propiciaram a exposição. As exposições 

museológicas que deveriam ser os vetores principais das coleções, com essa 

inversão, tornam-se as reguladoras do colecionismo. 

Entretanto, há uma especificidade pretendida nos museus de imigração 

estudados que conferem aos objetos o caráter de documentos, e não de meros 

índices ilustrativos de uma história concebida por outras disciplinas: a 

associação entre o doador ou o artista, com o objeto que faz parte do acervo. 

Essa escolha, por dar relevo às trajetórias particulares, permite ampliar o 

universo de questões e fatores relevantes no estudo da própria imigração. 

Contudo, isso é possível na medida em que a documentação museológica 

referente ao objeto registre precisamente a sua trajetória para proporcionar o 

entendimento dos usos, funções e ressignificações, bem como as motivações 

dos doadores, as inspirações dos artistas e as justificativas dos curadores para 

a compra ou aceite das obras. 

 Notamos que em todas as fases de ambos os museus havia a 

preocupação com a história individual, ainda que, no caso paulistano, 

paradoxalmente, essa opção não tenha redundado no tratamento adequado do 

registro de todas as informações dos doadores. Por mais que muitas peças 

tenham sido adquiridas pelo MI sem o devido registro museológico, várias 

empreitadas de registro de história oral dos imigrantes foram iniciativas do 

museu desde sua criação, e infere-se que talvez muitas das informações 

faltantes nas fichas dos objetos estejam registradas nesses depoimentos. 

Infelizmente, devido ao amplo universo do acervo de cultura material, essa 

pesquisa não teria fôlego para empreender a iniciativa de cruzamento de dados 

dessa coleção com os registros de história oral, o que permanece, portanto, 

como uma fronteira aberta para outros pesquisadores. Outra conclusão aqui 
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apontada é a convicção de que os próprios doadores desejavam que esse 

vínculo entre o ato de doação e suas histórias de vida estivesse preservada, 

visto a enorme quantidade de documentos de identidade nos acervos das duas 

instituições como passaportes, certidões de nascimento, casamento, óbito, 

certificados de trabalho, vistos de permanência. A evidência dessa pretensão 

revela-se no fato de, em ambas instituições, a classe do Thesaurus que conta 

com a maior ou quantidade é a 10 referente à comunicação, onde estão 

inseridos os documentos. O indivíduo ali registrado, o “eu”, confere legitimidade 

ao patrimônio, o que é chancelado pela aquiescência das instituições museais 

que acolhem tais doações.  

A lógica inversa do ciclo curatorial acima apontada ainda é prática no 

MNHI. Presentemente, são as exposições de curta duração que estimulam sua 

política de aquisição. A exposição Albums. Bande dessinée et immigration, 

1913-2013, é um bom exemplo, pois por meio dela a política de aquisição de 

história em quadrinhos foi estabelecida, resultando no julgamento positivo das 

aquisições por meio de compra de 31 pranchas de desenhos originais, pelas 

comissões de aquisição de 2012 e 2013. 

 Já em no caso de São Paulo, como optou-se por não adquirir nenhuma 

coleção desde 2010, são os chamamentos para empréstimos de objetos e 

documentos feito à comunidade por meio de vídeos e publicações nas redes 

sociais do museu, que contribuem na elaboração das exposições. Ainda que 

empréstimo não seja uma forma de aquisição, essa estratégia aproxima-se da 

lógica inversa do ciclo curatorial, pois determina as tipologias que se pretende 

expor, para depois selecionar e estudar os objetos Por exemplo, para as 

exposições “Migrações a mesa” (2016) relacionada a artefatos de cozinha, e 

“Da cabeça aos pés” (2017) sobre indumentárias foram elaboradas a partir de 

chamamentos de empréstimos temáticos. Ainda que o MI tenha muitos itens 

nas classes 5 e 12 do Thesaurus, correspondendo a itens de interiores e 

objetos pessoais, grande parte do acervo foi constituído sem reter as 

informações da procedência dos objetos e de seus respectivos doadores. 

Assim os objetos emprestados fazem-se importante para que a história a quem 

pertenceu seja associada e explorada nas exposições temporárias 

Essa pesquisa procurou, assim, desenhar um primeiro mapa de como 

percorrer a trajetória das coleções nas duas instituições aqui abordadas, 
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apresentando como os imigrantes romperam as fronteiras das culturas 

nacionais e as fronteiras das instituições museais. Espera-se que os resultados 

apresentados, assim como as reflexões sobre musealização de artefatos 

relacionados às imigrações, possam contribuir para a problematização dos 

agentes envolvidos na escolha e validação de tal patrimônio, das intenções e 

embates em torno das decisões governamentais do que deve ou não – e como 

– ser musealizado e a significância dessas instituições nas metrópoles paulista 

e parisiense, tão marcadas por esses “outros”, que são, necessariamente, 

parte integrante de suas experiências sociais e dos países que os acolheram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 
 

 

Referências431 

 

Fontes digitais 

ARSENAL DA ESPERANÇA. O Arsenal da Esperança é... Disponível em: 
<https://www.sermig.org/br/arsenal-da-esperanca> Acesso em: 30 mai. 2019 

ASSOCIATION GÉNERIQUES. Faire connaître l'histoire et la mémoire de 
l'immigration. Présentation. Disponível em: <http://www.generiques.org/ 
presentation/> Acesso em: 14 abr. 2019. 

BRASIL. Lei federal nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009: Institui o Estatuto de 
Museus e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/ccivil03/Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm> Acesso em: 20. Abr. 2019. 
 
CENTRE D’OBSERVATION DE LA SOCIÉTÉ. D’où viennent les immigrés? 
05/03/2018. <http://www.observationsociete.fr/population/immigres-et-etranger 
s/dou-viennent-les-immigres.html> Acesso em: 31 mai. 2019. 
 
DEZOUZART, E et al. Verbete temático: Luís Antônio Fleury Filho. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lu 
is-antonio-fleury-filho.> Acesso em: 18 mar. 2018. 
 
EECKHOUT, Laetitia van. “Changer le regard sur l’immigration”. Le Monde, 09 
out. 2007. Disponível em: <https://www.lemonde.fr/societe/article/ 2007/10/09/ 
chang er-le-regard-sur-l-immigration_963826_322  4.html> Acesso em: 10 mai. 
2019 
 
ESCRITÓRIO PIRES & GIOVANETTI GUARDIA ENGª ARQ. LTDA. A Pires | 
Giovanetti | Guardia é a responsável pelo Restauro do Museu da 
Imigração do Estado de São Paulo.  Disponível em: <http://www.pires.com/ 
restauro-do-museu-da-imigracao-do-estado-de-sao-paulo/> Acesso em: 02 jun. 
2019 
 
GAS, Valérie. “Sangatte: Fermeture antecipée”. RFI, 03 dez. 2002. Disponível 
em: <http://www1.rfi.fr/actufr/articles/036/article18473.asp> Acesso em: abr. 
2019 

GUERRIN, Michel. “Le Musée Fantôme. Le Monde, 19 mar. 2010. Disponível 
em: <https://www.le monde.fr/ societe /article /2010/03/ 19/le-musee-fantome 
_1321510_ 3224.html.> Acesso em: ago. 2017 

GUIRAL, Antoine. “Chirac: une campagne collée à l'actu”. Libération. 10 abr. 

2002. Disponível em: < htt ps://www.liberation.fr/france/2002/04/10/chirac-une-

campagne-collee-a-l-actu_399789> Acesso em: abr. 2019 

                                                           
431 De acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas. NRB 6023.  

https://www.sermig.org/br/arsenal-da-esperanca
http://www.generiques.org/%20presentation/
http://www.generiques.org/%20presentation/
http://www.observationsociete.fr/population/immigres-et-etranger%20s/dou-viennent-les-immigres.html
http://www.observationsociete.fr/population/immigres-et-etranger%20s/dou-viennent-les-immigres.html
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lu%20is-antonio-fleury-filho
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lu%20is-antonio-fleury-filho
https://www.lemonde.fr/societe/article/%202007/10/09/%20chang%20er-le-regard-sur-l-immigration_963826_322%20%204.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/%202007/10/09/%20chang%20er-le-regard-sur-l-immigration_963826_322%20%204.html
http://www.pires.com/%20restauro-do-museu-da-imigracao-do-estado-de-sao-paulo/
http://www.pires.com/%20restauro-do-museu-da-imigracao-do-estado-de-sao-paulo/
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/036/article18473.asp
https://www.liberation.fr/france/2002/04/10/chirac-une-campagne-collee-a-l-actu_399789
https://www.liberation.fr/france/2002/04/10/chirac-une-campagne-collee-a-l-actu_399789


197 
 

HOLLANDE, François. Discours d'inauguration du Musée de l'histoire de 
l'immigration. 16 dez. 2014. Disponível em: <https ://www.elysee.fr/declaration 
s/article/discours-d-inauguration-du-musee-de-l-histoire-de-l-immigration> 
Acesso em: jan. 2018. 
 

INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM).  Loi 2002-5 du 4 Janvier 
2002 modifiée relative aux musées de France. Disponível em: 
<https://www.icom-musees.fr/ressources/loi-musee-2002> Acesso em 05 mar. 
2018 
 
______. Código de Ética para Museus (versão lusófona). 2009, p. 9. 
Disponível em:  < http://www.icom.org.br/Códig o%20de%20Ética%20Lusófono 
%20iii%2 02009.pdf> Acesso em 08 dez. 2017 

______. Definição de museu. Disponível em <http://archives.icom.museum 
/histdeffr.html> Acesso em: 24 mai. 2018. 

MANON. “De la Cité au Musée: le nouveau logo doré du Musée de 
l’Immigration”. Logo News. 25 jul. 2013. Disponível em: <http://logonews.fr 
/2013/07/25/de-la-cite-au-musee-le-nouveau-logo-dore-du-musee-de-
limmigration/> Acesso em: 12 abr. 2019 Acesso em: abr. 2019 
 
MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Acervo digital do 
Museu da Imigração. Disponível em: <http://www.inci.org.br/acervodigital/> 
cesso em: 03 jun. 2019. 

______. Inauguração do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do 
Museu da Imigração. Disponível em http://museudaimigracao.org.br/museu-
da-imigracao-inaugura-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/. Acesso 
em: jun. 2019. 

______. Sobre o Centro de Preservação, Pesquisa e Referência. Disponível 
em: http://museudaimigracao.org.br/sobre-o-centro-de-preservacao-pesquisa-e-
referencia/ Acesso em: jun. 2019. 

NATIONAL PARK SERVICE. About us. Disponível em :<https://www.nps. 
gov/aboutus /index.htm> Acesso em : 17 ago 2017. 

PALAIS DE LA PORTE DORÉE. Le Palais de la Porte Dorée après 1931. 
Disponível em: <http://www.palais-por tedoree.fr/fr/le-palais-de-la-porte-doree-
apres-1931> Acesso em: 05 mai. 2019 
 
PIRES, Elaine. “História dos bairros paulistanos – Barra Funda”. Almanaque 
da Folha. Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/bairrosbarrafun 
da.htm> Acesso em: 05.mai.2019 

REVUE MIGRANCE, nº 19, 2001. Disponível em: http://www.generiques.org 
/migrance/> Acesso em: 15 mai 2019. 
 
RODRIGUES, Gerson. “Memorial do Imigrante tem mudança de gestão e fecha 
para restauro” Folha Vila Prudente, 11 fev. 2011. Disponível em: http://www. 
Folhavp.com.br/index.php?option=comcontent&view=article&id=464:memorial-

https://www.elysee.fr/declarations%20/article/discours-d-inauguration-du-musee-de-l-histoire-de-l-immigration
https://www.elysee.fr/declarations%20/article/discours-d-inauguration-du-musee-de-l-histoire-de-l-immigration
https://www.icom-musees.fr/ressources/loi-musee-2002
http://www.icom.org.br/Códig%20o%20de%20Ética%20Lusófono%20%20iii%252%2002009.pdf
http://www.icom.org.br/Códig%20o%20de%20Ética%20Lusófono%20%20iii%252%2002009.pdf
http://www.inci.org.br/acervodigital/
http://museudaimigracao.org.br/museu-da-imigracao-inaugura-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/
http://museudaimigracao.org.br/museu-da-imigracao-inaugura-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/
http://museudaimigracao.org.br/sobre-o-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/
http://museudaimigracao.org.br/sobre-o-centro-de-preservacao-pesquisa-e-referencia/
http://almanaque.folha.uol.com.br/bairrosbarrafun%20da.htm
http://almanaque.folha.uol.com.br/bairrosbarrafun%20da.htm


198 
 

do-imigrante-tem-mudanca-de-gestao-e-fecha-para-restauro&catid=4 
6:acontece-na-regiao&Itemi d=125> Acesso em: 18 mai. 2018 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 25.173, de 12 de maio de 1986. Cria e 
organiza, na Secretaria da Promoção Social, o Centro Histórico do Imigrante. 
Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/norma/51886> Acesso em 18 abr. 
2018. 
 
______. Decreto n. 36.987, de 25 de junho de 1993. Cria, na Secretaria de 
Estado da Cultura, o Museu da Imigração e dá providências correlatas.  
Disponível em: < https://www.al.sp.gov.br/reposi torio/legislacao /decreto 
/1993/decreto-36987-25.06.1993.html> Acesso em 03 jan. 2018. 
 
______. DECRETO n. 43.014, de 6 de abril de 1998. Cria o Memorial do 
Imigrante. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/ 
decreto/1998/decreto-43014-06.04.1998.html> Acesso em: 04 jan. 2018 
 
SÃO PAULO (Município). Decreto nº 32.657, 25 de novembro de 1992. Dispõe 
sobre a permissão do uso, a título precário e gratuito do imóvel municipal 
denominado Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, localizado no Parque do 
Ibirapuera. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/de 
creto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-
a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denominado-pavilhao-padre-ma 
noel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-
de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do 
-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-
providenci0061s > Acesso em: 15 mar. 2019 
 
STEVENS, Mary. The Visual Identity of the Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration (National Museum of Immigration). Conferência “Diversity in 
cities: Visible and invisible walls” 11 a 12 de setembro de 2007. UCL, 
Londres, p. 6 Disponível em: <http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/EU 
RODIVPapers/default.Htm> Acesso em: 15 mai. 2019 
 
VIEIRA, Ana Maria Leitão Os memoriais são um novo gênero de museu? 
Disponível em: <http://anamuseologa.blogspot.com/2013/03/artigos.html> 
Acesso em: 21 abr. 2018. 

 
Fontes impressas 
 
A TRIBUNA DE SANTOS. Museu da Imigração terá atendimento 
informatizado. 16 abr.1994 

AGÊNCIA ESTADO, Museu preserva memória dos imigrantes, 03 dez. 2000 

ALVIM, Z. Museu da Imigração, projeto preliminar. Grifo – Projetos Históricos 
e Editoriais S/C Ltda. 04 jan.1994 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MEMORIAL DO IMIGRANTE, Relatório 
trimestral, abril a junho/2006. 

https://www.al.sp.gov.br/norma/51886
https://www.al.sp.gov.br/reposi%20torio/legislacao%20/decreto%20/1993/decreto-36987-25.06.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/reposi%20torio/legislacao%20/decreto%20/1993/decreto-36987-25.06.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/%20decreto/1998/decreto-43014-06.04.1998.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/%20decreto/1998/decreto-43014-06.04.1998.html
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/de%20creto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denominado-pavilhao-padre-ma%20noel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do%20-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providenci0061s
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/de%20creto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denominado-pavilhao-padre-ma%20noel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do%20-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providenci0061s
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/de%20creto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denominado-pavilhao-padre-ma%20noel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do%20-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providenci0061s
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/de%20creto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denominado-pavilhao-padre-ma%20noel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do%20-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providenci0061s
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/de%20creto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denominado-pavilhao-padre-ma%20noel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do%20-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providenci0061s
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/de%20creto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denominado-pavilhao-padre-ma%20noel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do%20-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providenci0061s
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/de%20creto/1992/3265/32657/decreto-n-32657-1992-dispoe-sobre-permissao-de-uso-a-titulo-precario-e-gratuito-do-imovel-municipal-denominado-pavilhao-padre-ma%20noel-da-nobrega-localizado-no-parque-ibirapuera-nesta-capital-em-decorrencia-de-termo-de-cooperacao-firmado-entre-o-estado-desao-paulo-e-a-prefeitura-do%20-municipio-de-sao-paulo-em-3-de-setembro-de-1991-e-da-outras-providenci0061s
http://www.feem.it/Feem/
http://anamuseologa.blogspot.com/2013/03/artigos.html


199 
 

______. Relatório trimestral, 3º trimestre de 2009. Contrato de gestão nº 
36/2008, p. 8. 

Ata da reunião com a comunidade alemã, 04/02/1994, 15h30, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração. 
 
Ata da reunião com a comunidade armênia, 02/02/1994, 15h30, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
Ata da reunião com a comunidade coreana, 08/03/1994, 15h30, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
 Ata da reunião com a comunidade helênica (gregos), 25/02/1994, 10h30, 
Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
Ata da reunião com a comunidade israelita, 01/02/1994, 10h00, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
Ata da reunião com a comunidade italiana, 24/01/1994, 10h00, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
Ata da reunião com a comunidade japonesa, 02/02/1994, 10h30, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
 Ata da reunião com a comunidade libanesa, 16/03/1994, 15h30, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
 Ata da reunião com a comunidade polonesa, 23/03/1994, 15h30, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
Ata da reunião com a comunidade portuguesa, 24/02/1994, 15h30, Salão dos 
pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
Ata da reunião com a comunidade russa, 17/03/1994, 15h30, Salão dos pratos, 
Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
 
Ata da reunião com a comunidade theco e eslováquia, 10/03/1994, 10h30, 
Salão dos pratos, Palácio dos Bandeirantes. Fundo Museu da Imigração 
BAPTISTELLA, Rosa. A saga da imigração em museu. Jornal da Tarde. 24 
jun. 1993, p. 2 
 
BARROS, Elizabeth. Declaração final da situação do acervo/Relatório, 
Memorial do Imigrante, 2010. 

CAMARGO, Denise. Museu recebe doação de peças por telefone. Folha de S. 
Paulo, 22 mar. 1994 

CARVALHO, Mário César. Mulher do vice dirige Museu da Imigração. Folha de 
São Paulo, Caderno Ilustrada, 26/02/1994.  
 
CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Projet Scientifique et 
Culturel (CNHI). Paris: CNHI, 2005.  



200 
 

______. Commission d’acquisition. s/n. 22/12/2006 

______. Commission d’acquisition. s/n. 06/11/2006 

______. Commission d’acquisition. n. 1 10/12/2007 

______. Commission d’acquisition. n. 2 09/06/2008 

______. Commission d’acquisition. n. 3 05/12/2008 

______. Commission d’acquisition. n. 4 25/06/2009 

______. Commission d’acquisition. n. 5 01/12/2009 

______. Commission d’acquisition. n. 6 24/06/2010 

______. Commission d’acquisition. n. 7 03/12/2010 

______. Commission d’acquisition. n. 8 27/05/2011 

______. Commission d’acquisition. n. 10 10/03/2012 

______. Commission d’acquisition. n. 11 30/10/2012 

______.. Commission d’acquisition. n. 12 17/06/2013 

______. Commission d’acquisition. n. 13 02/12/2013 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2006. 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2007 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2008 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2009 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2010 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2011. 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2012 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2013 

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, 
ARTÍSTICO E TURÍSTICO (CONDEPHAAT). Número do Processo:  20601/78 
Resolução de Tombamento: Resolução 27 de 06/05/1982 Livro do Tombo 
Histórico:  inscrição nº 188, p. 44, 17/06/1982 Tombamento da Hospedaria de 
Imigrantes 

______. Número do Processo:  20949/79 Resolução de Tombamento: 
 Resolução 26 de 06/05/1982 Livro do Tombo Histórico:  inscrição nº 188, p. 
44, 17/6/1982 Tombamento do Acervo Arquivístico da Hospedaria dos 
Imigrantes.  

COROLLER, Catherine. Du galon pour un proche de la famille Bruni-Tedeschi. 
La nomeation de Luc Gruson à la tête de la Cité de l’histoire de l’immigration 
surpred. Libération, 13 abr. 2010 



201 
 

DIÁRIO NIPPAK. Museu da Imigração, uma nova atração em SP. 10 fev. 
1993 

EL YAZAMI, Driss; SCHWARTZ, Rémy. Rapport pour la création d’un centre 
national de l’histoire et des cultures de l’immigraiton. 22 nov. 2001 

EXPOMUS, Plano Museológico do Museu da Imigração do Estado de São 
Paulo, sem data. 

FERREIRA, Jussara. Memórias de uma baiana ex-imigrante, ex-exilada e 
migrante em São Paulo. Jornal Portal (Seção Ponto de vista). Jun.1994. 

______. “O processo de criação do Museu da Imigração”. In: Museu da 
Imigração. São Paulo: Secretaria de estado da cultura, 1994 
 
______. Relatório de atividades. Maio de 1993 a dezembro de 1994. Museu 
da Imigração, 1995 

FRANÇA. Décret n° 2004-1549 du 30 décembre 2004 relatif à la création du 
groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration 
» Journal officiel. 01/01/2005.  
 
______. Journal officiele – 02/08/2014. P. 12845. Texte nº 115  Décret du 1er 
août 2014 portant nomination du président du conseil d'orientation de 
l'Etablissement public du palais de la porte Dorée - M. STORA (Benjamin) 
 
GROGNET, Fabrice. Entre histoire et mémoire, patrimoine matériel et 
immatériel:la situation des ollections « ethnographiques » du musée de la 
Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. Service Musée, jan. 2011. 
 
 
J.M. Cooperativa manterá Universidade Livre de Música. O Estado de S. 
Paulo, 10 fev. 1995. p. D3 

JORNAL PAULISTA. Museu da Imigração será totalmente informatizado. 21 
abr.1994. p. 1. 

MELLO, Flávio. Prefeitura quer tomar prédio do Ibirapuera. O Estado de S. 
Paulo, 16 mar. 1993 p. C10. 

MEMORIAL DO IMIGRANTE. Plano de trabalho de 2009, s/p. 
 
______.  Atas da Comissão de acervo, 2006 a 2009. 

______. Plano de trabalho de 2009. Metas, ações realizadas, ações 
previstas, 2009 

______. Reunião para programação do ano 2002 – Acervo. (Assinado por 
Adriana e Xavier), 13 dez. 2002. 
 
______. Folder da Campanha de Captação de Acervo para o Memorial do 
Imigrante, sem data, Fundo Memorial do Imigrante/ Acervo Museu da 
Imigração.  



202 
 

MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION ET AQUARIUM 
TROPICAL. Rapport d’activites - 2015. Paris, 2015. 
 
______. Rapport d’activites - 2014. Paris, 2014. 

______. Commission d’acquisition. n. 14 12/04/2018 

______. Commission d’acquisition. n. 15 08/11/2018. 

______. Réveles de décision de la commission d’acquisition, 2018. 

MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Captação de acervo 
– Planejamento estratégico, 27 nov. 1993 

______. CARTA CONVITE Nº 020/2013 Concepção, elaboração de projeto 
executivo e execução de instalação artística, 2013. 

______. Detalhamento para expo permanente – seções – expo inaugural, 
13 jan. 1994. 
 
______. Política de acervo do Museu da Imigração. São Paulo: Museu da 
Imigração, 2017 

______. Relatório de atividades – Coordenação da captação de acervo. 
Novembro –  1993 a novembro – 1994 

______. Relatórios de atividades, v. 2. Museu da Imigração, 1994. 

O ESTADO DE S. PAULO. Hospedaria permite voltar ao tempo dos 
primeiros imigrantes, p. 4. 19/05/1994 

PENHA, Gerson. Museu da Imigração gera polêmica. Historiadores temem 
perda de importância da Hospedaria dos Imigrantes, no Brás. O Estado de S. 
Paulo. 01/08/1993, p. 2. 

PRODESP AGORA. Imigração ganha registro eletrônico, ano 17, nº 130, 
jun. 1988.  

Rapport de l’Association pour un musée de l’Histoire de l’Immigration, 21 
abr. 1992 

RODRIGUES, Jaqueline. Museu contará história da imigração em São Paulo. 
Folha da Tarde. 25 jun.1993. 

SÃO PAULO (Estado). Diário oficial do Estado de São Paulo, 15 mar. 2011  
 
______. Diário oficial do Estado de São Paulo. 24 ago. 2011, p. 51 

______. Diário oficial do Estado de São Paulo. 08 dez. 2010, p. 37 

______. Diário oficial do Estado de São Paulo. 23 ago. 2014, p. 27 

______. Diário oficial do Estado de São Paulo. 18 mar. 2011, p. 6  

 

VALVERDE, Deborah; ALVES, Maria Helena. Relatório das atividades – 
Coordenação de captação de acervo. Novembro/1993 a novembro/1994, 1994 
 



203 
 

VELOSO, M. Imagem da velha hospedaria. Gazeta Mercantil, 25 jun.1993, p. 
28 

WAKAHRA, Júlio; IZZO JÚNIOR, Alcino. [Carta]. 23 maio 1994, São Paulo 
[para] MUSEU DA IMIGRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE MUSEUS E 
ARQUIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA. São Paulo. 1f. Fundo Museu da 
Imigração. 

______. Relatório de serviços. Assessoria e proposição museológica. 23 
mai. 1994. Fundo Museu da Imigração. 

 

Referências bibliográficas 

 
ABREU, Regina. A fabricação do imortal: memória, história e estratégias de 
consagração no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco. Lapa, 1996. 
 
ALVIM, Zuleika. Brava Gente! Os italianos em São Paulo, 1870 – 1920. São 
Paulo: Brasiliense, 1986 

AMAR, Marianne. “Une histoire en tension. Les enjeux d’un musée de 
l’immigration à Paris”, Communication faite au colloque « Migrations. 
Perspectives scientifiques, médiations muséales », Québec, 4 au 6 novembre 
2010. 

ARAÚJO, Carlos. Museologia: correntes teóricas e consolidação científica. 
Revista eletrônica do Programa de Pós-graduação em Museologia e 
Patrimônio PPG-PMUS. Unirio/MAST, vol. 3, n. 2, 2012, p. 31-54. 
 
ARAÚJO, Léa. A tessitura de uma Museologia paulista: tramas do ensino 
pós-graduado em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Museologia). 
Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação Interunidades em 
Museologia. São Paulo, 2017 

BANCEL, Nicolas; BLANCHARD, Pascal. Incompatibilité: la CNHI dans le 
sanctuaire du colonialisme français. Hommes & migrations n°1267, 2007, p. 
112-127. 

BARBE, Noël; CHAULIC, Mariana. L’immigration aux frontières du 
patrimoine. Paris: Édition de la Maison des sciences de l’homme. 2014 
 
BARROS, João. História comparada. Petrópolis: Vozes, 2014 
 
BASSANEZI et al. Atlas de imigração internacional em São Paulo, 1850-
1950. São Paulo: Ed. Unesp, 2008. 
 
BASU, Paul; COLEMAN, Simon.  “Introduction: Migrant Worlds, Material 
Cultures”, Mobilities, 3:3. 2008 p. 313-330 
 
BAUMAN, Zygmunt. Estranhos à nossa porta. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2017 



204 
 

BEGHINI, M., et al. Objetos de acervo, objetos de pesquisa: a experiência do 
Museu da Imigração. In: XXXVI Colóquio do comitê Brasileiro de História da 
Arte – Arte em Educação. Campinas, out. 2016, p. 469-478. 
 
BENEDICT, Anderson. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ed. Ática, 
1989. 
 
BITTENCOURT, José. Uma experiência em processo. In: BITTENCOURT, 
José. et al. História representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: 
Museu Histórico Nacional, 2003, p. 7-19 

BLANC-CHALÉARD, Marie-Claude. Une Cité nationale pour l'histoire de 
l'immigration: Genèse, enjeux, obstacles. Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 
No. 92. Oct. - Dec., 2006, p. 131-140. 
 
______. Histoire de l’immigration. Paris: La Découvert, 2001. 
 
BONAS, Marília. Imigração e refúgio no Brasil e no mundo hoje: a hora e a vez 
dos museus. In: The international Committee for Colections and Activities 
of Museums of Cities, Annual Conference, Atenas, 2011 
 
BONNOT, Thierry. La vie des objets. Paris: Éditions de la Maison de sciences 
de l’homme, 2002 
 
BOUILLON, Hélène. Constituer un nouveau fonds au sein des collections du 
Musée de l’histoire de l’immigration la bande dessinée. Hommes & migrations 
nº 1303, 2013, p. 158-162. 
 
BOUMANKHAR, Ilham. La muséographie de l’immigration étude sur la 
réception des objets expos és au musée. (Thèse de doctorat). Université 
Paris I – Panthéon Sorbonne, 2013. 
 
CÂNDIDO, Manuelina. As ondas do pensamento museológico: balanço sobre a 
produção brasileira. In: Museus como agentes de mudança social e 
desenvolvimento. Propostas e reflexões museológicas. Coord. Maria 
Cristina O. BRUNO. São Cristovão: Museu de Arqueologia de Xingó, 2008, p. 
53-72.  
 
CÁNOVAS, Marília. Imigrantes espanhóis na Paulicéia: trabalho e 
sociabilidade urbana (1890 – 1922). São Paulo: EDUSP: Fapesp, 2009. 
 
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci Carneiro. EMILIO FRANZINA, Frederico Croci 
(Org) História do Trabalho e História da Imigração. São Paulo: Edusp, 2010. 

 
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos avançados, 11 
(5), 1991, p. 173-191.  
 
CITÉ NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Guide de l’exposition 
permanente. 2009. 
 
______. La collection de l’art contemporaine, Paris: Montag, 2012. 



205 
 

 
______. Dossiers de presse de ouverture la Cité nationale de l'histoire de 
l'immigration (CNHI). Paris: CNHI, 2009 
 
CLIFFORD, James, Museus como zona de contato. Periódico permanente, nº 
6, fev. 2016, p. 1-37. 

CORAZZA, Bianca. Organizações Sociais de Cultura: um modelo de gestão 
sob o ponto de vista da Museologia. Um estudo de caso do Memorial da 
Resistência de São Paulo. 2017. Dissertação (Mestrado em Museologia). 
Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação Interunidades em 
Museologia. São Paulo, 2017. 

CURI, Fernanda. Ibirapuera, metáfora urbana. O público/privado em São 
Paulo, 1954-2017. 2018. (Tese de Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. Área de concentração: História e 
Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 2018 

DASSIÉ, Véronique. Objets d’affection. Une ethnologie de l’intime, Éditions 
du CTHS, 2010. 
 
DELAPLACE, Andrea. La Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 
(Mémoire de Master 2ème année). École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris, 2010 

______. Um palácio para imigração? Uma apresentação da Cité Nationale de 
l’Histoire de l’Immigration na França. Revista CPC, São Paulo, n.14, maio 
2012/out. 2012, p. 87-105. 
 
DESJEAUX, Dominique; GARABUAU-MOUSSAOUI, Isabelle. Objet banal, 
objet social. Paris: L’Harmattan, 2000, p. 221. 
 
DEWITTE, Philippe. Vers la création d’um musée de l’immigration? Revue 
Hommes & migrations. nº 1238 - Juillet-août 2002, p. 102 

 
FALAIZE, Benôit. Mémoire privée, histoire publique. Informations sociales, nº 
89, 2001, p. 7 
 
FAUSTO, Bóris. Historiografia da imigração para São Paulo. São Paulo: 
Sumaré/Idesp, 1991. 
 
FERREZ, Helena; BIANCHINI, Maria Helena. Thesaurus para acervos 
museológicos. Vol. 1: Ordem sistemática. Vol. 2: Ordem alfabética. Rio de 
Janeiro: Fundação nacional pró-memória. Coordenadoria geral de acervos 
museológicos, 1987 

FERREZ. Helena. Documentação Museológica: Teoria para uma Boa Prática. 
In: IV Fórum de Museus do Nordeste, Recife, 1991., p. 1. 
 
FLICOTEAUX, Muriel. La construction des identités du Musée national de 
l’histoire et des cultures de l’immigration: vers un nouveau modèle 



206 
 

museal? (Thèse de doctorat en Sciences de l’Information et de la 
Communication). Héritage culturel et musélogie. Université d’Avignon, 2010. 

GOLDSTEIN, Ilana. Reflexões sobre a arte primitiva: o Museu Branly”. 
Horizontes Antropológicos, 14(29), 279-314.  

GOURIÉVIDIS, Laurence. Museums and Migration. History, Memory and 
Politics. London: Routledge, 2014. 
 
GREEN, Nancy. Les musées des migrations: pourquoi maintenant? In: AMAR, 
Marianne et al. (Org.) Musée, histoire, migrations. Québec: Presse de 
l’Université Laval. p. 17-34. 
 
 
GROGNET, Fabrice. Le concept de musée: la patrimonialisation de la 
culture des "autres": d'une rive à l'autre, du Trocadéro à Branly: histoire 
de métamorphose. (Thèse).  EHESS, 2009 
 

______. Les galeries participatives de la Cité nationale de l’Histoire de 
l’Immigration, La Lettre de l’OCIM, nº 120, 2008. 
 
GRUSON, Luc. Le musée national de l’Histoire de l’immigration – Genèse 
d’un musée. Paris: La Documentation Française, 2017 

______. Un musée peut-il changer les représentations sur l'immigration? Retour 
sur les enjeux de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et sur son 
occupation par les sans-papiers. Hommes & migrations, Paris, n. 1293, 
set/out. 2011. 

HALL, Stuart. A identidade cultural no pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
Lamparina, 2015 
 
HANRU, Hou; JOUANNO, Évelyne. “J’ai deux amours”. In: CITÉ NATIONAL 
DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. La collection de l’art contemporaine, 
Paris: Montag, 2012 
 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. Planteamientos teóricos de la museologia. 
Gijón: Ediciones Trea, 2006 
 
HOLLOWAY, Thomas. Immigrants on the Land: Coffee and Society in São 
Paulo, 1886-1934. 

HOMMES & MIGRATIONS. Dossier La Cité Nationale de l’Histoire de 
l’Immigration, une collection en devenir. nº 1267, mai - jun 2007 
 
JARDIM, Jaime. Bagagem. In: Coração do mundo. Série mínima, n. 27. 
Coimbra: Temas originais, 2016.  
 
JELEN, Brigitte. Leur Histoire est notre histoire: Immigrant Culture in France 
between visibility and invisibility. French Politcs, Culture & Society, Vol. 23 
No 2, 2005, p. 102-125.  



207 
 

JOLY, Marie-Hélène, “La place de la Cité nationale dans le paysage muséal 
français”, Hommes & Migrations, n. 1267, mai-juin 2007 

KNAUSS, P. História de coleção e história de exposição. In: BITTENCOURT, 
José et al. História representada: o dilema dos museus. Rio de Janeiro: 
Museu Histórico Nacional, 2003.  
 
KÖPTCKE, Luciana S. Coleções que foram museu, museus sem coleções, 
afinal que relações possíveis? In. GRANATO, M.; SANTOS, C. (Org.) Museus 
Instituição de pesquisa. MAST Colloquia 7. Rio de Janeiro: MAST, 2005, p. 
65-85 
 
KOPYTOFF, Igor. “A biografia cultural das coisas: a mercantilização como 
processo”. In: APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas. Niterói: EDUFF, 
2008  
 
LABOURDETTE, Marie-Christine. Les muséés de France. Paris: Puf, 2015. 
 
LACAMBRE, Geneviève. À propôs des inventaires des musées. In MERLEAU-
PONTY, Claire (dir). Documenter les collections des musées. Investigation, 
inventaire, numérisation et diffusion. Paris: La documentation Française, 
2014. 
 
Le Mouvement social, numero special “Immigration et logiques nationales”, 
188, juillet-septembre 1999. 
 
LEAL, Elisabete.; PAIVA, Odair. Patrimônio e História. Londrina: Unifil, 2014. 

LIMA, Solange; CARVALHO, Vânia. Cultura material e coleção em um museu 
de história: as formas espontâneas de transcendência do privado. In Museus: 
dos gabinetes de curiosidade à Museologia moderna. Organização: 
FIGUEIREDO, Betânia; VIDAL, Diana. Belo Horizonte: Fino traço, 2013. 
 
MAHIEU, Stephanie. Churches in-between Greek Catholic, Churches in 
Postsocialist Europe (Thèse). EHESS, 2003 
 
MARANDOLA JR, Eduardo; DAL GALLO, Priscila. Ser migrante: implicações 
territoriais e existenciais da migração. Revista brasileira de Estudos da 
População., Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, jul./dez., 2010., p. 407-424. 
 
MARTINS, Mariana. Colecionar o contemporâneo: desafios para a política de 
acervo do Museu da Imigração In: Colecionar o contemporâneo, Registro do 
seminário COMCOL Brasil, 2015. Gestão e desenvolvimento de coleções, 
mai. 2017, p. 152- 162. 

MAUSS, Marcel. Essai sur le don. Formes et raisons de l’échange dans la 
societe archaïques. Paris: PUF, 4ª ed. 1968. 
 
MENESES, Ulpiano. A problemática da identidade cultural nos museus: de 
objetivo (da ação) a objeto (de conhecimento). Anais do Museu Paulista, 
Nova Série, n. 1, 1993. P. 207-222.  
 



208 
 

______. Do teatro da memória ao laboratório da História: a exposição 
museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista, São 
Paulo, v. 2., jan. / dez. 1994. p. 9-42 
 
______. Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público, 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 11, 1998. 

 
MONSMA, Karl; TRUZZI, Oswaldo. Amnésia social e representações de 
imigrantes: consequências do esquecimento histórico e colonial na Europa e na 
América, Sociologias. Porto Alegre, ano 20, n. 49, set-dez 2018, p. 70-108. 
 
MURPHY, Maureen. Un palais pour une cité, du Musée des Colonies à la Cité 
Nationale de l’Histoire de l’Immigration. Réunion des musées nationaux, 2007.  
 
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Guide de la Galerie 
des dons. Paris: Bialec, 2014. 
 
MUYS, Geneviève de. Les musées traitant des migrations humaines: portrait 
d’une thématique muséale “tendance” Muséologies Vol. 3, n. 1, 2008, p. 12-33 

NOIRIEL, Gérard. “La raisons d’une démission”. In: À quoi sert “l’identie 
nationale” Marseille: Agone, 2007. p. 139 – 148 
 
______. Le creuset français: Histoire de l’immigration XIème – XXème 
siècle. Paris: Seuil, 1988 
 
PADILHA, R. Documentação museológica e gestão de acervo. Coleção 
estudos museológico, v. 2, Florianópolis: FCC, 2014. 

PAIVA, Odair; MOURA, Soraya. Hospedaria de Imigrantes de São Paulo. 
São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

PAIVA, Odair. “Migrar: experiências, memórias e identidades”. Análise da 
exposição de longa duração do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 
XXVIII Simpósio Nacional de História. Florianópolis, 2015 
 
______. Museus e patrimônio de imigração. História, memória e patrimônio 
cultural nos museus de imigração do estado de São Paulo. Anais eletrônicos 
do XXII Encontro Estadual de História da ANPUH - SP. Santos, 2014. p. 1-
13. 
 
______. Hospedaria de Imigrantes de São Paulo. Navegar, revista de 
estudos de E/Imigração. Vol. 2 – nº 3, jul/dez. 2016, p. 59-77.  
 
PALLUAU, Anne-Laure. Les enjeux culturels de la Cité National de 
l’Histoire de l’Immigration. Mémoire de recherche. Master professionnel. 
Univeristé de la Rochelle 2005-2006. 
 
PARDUE, Diana. “Ellis Island Immigration Museum”. Museum International. 
Vol. 56, nº 3, 2004, p. 22-28. 
 



209 
 

PEARCE, Susan. “Pensando sobre os objetos”. In GRANATO, M. (Org.) 
Museus Instituição de pesquisa. MAST Colloquia 7. Rio de Janeiro: MAST, 
2005, p. 11-22 
 
PESAVENTO, Sandra. Em busca de uma Outra História: Imaginado o 
imaginário. Revista Brasileira de História. São Paulo: v. 15 nº 29. 1995, p. 9-
27 

POLLAK, Michel. Memória, Esquecimento e Silêncio. Estudos Históricos, Rio 
de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15. 

POMIAN, Krzysztof. Coleção. In: Memória / História. Lisboa: Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, 1984, p. 50-86. 
 
POULOT, Dominique.  Musée, nation, patrimoine. 1789-1815, Paris: 
Gallimard, 2005 
 
______. Cultura, História, valores patrimoniais e museus. Varia História., Belo 
Horizonte vol. 27, nº 46, jul/dez 2011, p. 471-480. 
 
______. Museu e Museologia. Belo Horizonte: Autêntica, 2013 
 
REDE, M. Estudos de cultura material: uma vertente francesa. Anais do 
Museu Paulista, História e Cultura Material, São Paulo, vol. 8 nº 1, 2001, p. 
281-291 
 
 
RUIZ-MARMOLEJO Magdalena, “Brève histoire du racisme en images”, 
Hommes & migrations nº 1313, 2016, p. 136-139. 

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas de hospedarias de imigrantes. Revista do 
Instituto de Estudos Brasileiros. São Paulo: IEB, n. 30: p. 23-42, 1989. 
 
SEMEDO, Alice. “Políticas de gestão de coleções”. Revista da Faculdade de 
Letras. Ciências e técnicas do patrimônio. Porto, série I, v. IV, 2005, p. 305-
322. 
 
SHERMAN, Daniel. The perils of patrimoine: Art, History and Narrative in the 
Immigration History Museum, Paris. Oxford Art Journal, Volume 39, Issue 3, 
December 2016, p. 357 – 480. 
 
STEVENS, Mary. Re-membering the Nation: The Project for the Cité 
national de l’histoire de l’immigration. 2007. (Degree of Ph.D.) – Univerty 
Colloge London, 2007. 

STRÁNSKÝ, Zybinek Z. “Política corrente de aquisição e adaptação às 
necessidades de amanhã.” Cadernos Museológicos (No 2 – dez. 1989). 
Brasília, DF: Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, 1990 p.94-98. 
 
TAKEUCHI, Marcia Y. Imigração Japonesa nas revistas ilustradas. 
Preconceito e Imaginário social (1897-1945). São Paulo: Edusp, 2016.  
  



210 
 

TEBBAKH, Sonia. “Une transmission discrète et fragmentaire. De l’histoire 
migratoire dans les familles maghrébines”, Temporalités. Nº 6/7, 2007.  
 
THÉODORE, Cindy. “J’ai deux amours”, Marges, nº14, 2012, p. 185 
 
TIFFT, Wilton S. Ellis Island. Chicago: Contemporany books, 1990. 

TOUBON, Jacques. Mission de préfiguration du centre de ressources et de 
mémoires de l'immigration. La Documentation française, Collection des 
rapports officiels, 2004 
 
TRUZZI, Oswaldo. Redes em processos migratórios. Tempo social, São 
Paulo, vol. 20, 2008, p. 199-218. 
 
______. Patrícios: sírios e libaneses em São Paulo. São Paulo: Ed. Unesp, 
2008. 

 
UNESCO, OIM. Final Report. Expert meeting on migration museums. 23-25 
out. 2006, Roma, Itália.  
 
VAN GEERT, Fabien. “L’ouverture du musée à l’immigration et la collecte des 
sources orales”, Bulletin de l'AFAS, nº 44, 2018.  
 
VELASCO, Suzana. Imigração na União Europeia: uma leitura crítica a 
partir do nexo entre securitização, cidadania e identidade transnacional. 
Campina Grande: EDUEPB, 2014 
 
VIEIRA, Ana Maria Leitão. El memorial del Inmigrante em São Paulo: ambitos 
de investigación y desafios para el siglo XXI. Revista Museum Internacional. 
Unesco. vol. LIX, n. 1-2, mai. 2007, p. 121-131.  

VINSON, Isabelle; GRUSON, Luc. “Património de los migrantes”. Revista 
Museum Internacional. Unesco. vol. LIX, n.1-2, mai. 2007, p. 4-7.  
 
WALDMAN, Tatiana Chang. Nem clandestinos, nem ilegais construindo 
contornos para uma definição da condição migratória não documentada 
no Brasil. Tese (Doutorado em Diretos Humanos) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

______. O acesso à educação escolar de imigrantes em São Paulo: a 
trajetória de um direito. 2012. Dissertação (Mestrado em Diretos Humanos) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012 

WEBER, Serge, “Les objets de l’immigration au musée”, Géographie et 
cultures, 2014, p. 91-92. 
 
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e 
conceitual. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.) Identidade e diferença: a 
perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2017. 
 
XAVIER, Marco. Memorial do Imigrante – um museu em movimento. 
Comunicação & Educação, São Paulo, set/dez, 2002, p. 104-111.  



211 
 

ZALC, Claire. “ Tati, ou l’invention du maxi-discount textile (1945-
années 1980) », Revue européenne des migrations internationales. vol. 28 - 
n°4, 2012. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



212 
 

Anexos 

Anexo 1 – Decreto de criação do Centro Histórico do Imigrante (1986).  

 

DECRETO N. 25.173, DE 12 DE MAIO DE 1986 

Cria e organiza, na Secretaria da Promoção Social, o Centro Histórico do 
Imigrante 

 

FRANCO MONTORO, Governado do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais com fundamento no artigo 89 da Lei n.° 9.717, de 30 de janeiro de 
1967, e diante da exposição de motivos do Secretário da Promoção Social, 

 
Decreta: 

Artigo 1.° - É criado na Secretaria da Promoção Social, diretamente 
subordinado ao Chefe de Gabinete, o Centro Histórico do Imigrante. 

 

Artigo 2.° - O Centro Histórico do Imigrante tem como objetivos constituir e manter 
acervo documental e museológico de valor histórico, sociológico ou artístico ligado ao 
processo de imigração, bem como desenvolver outras atividades de pesquisa, de 

preservação e de divulgação da história da imigração, em especial a paulista.  

 
Artigo 3.° - O Centro Histórico do Imigrante, unidade com nível de Serviço Técnico, 
tem a seguinte estrutura: 

I - Diretoria; 

II - Conselho de Orientação; 

III - Corpo Técnico; 

IV - Seção de Administração. 

 
Artigo 4.° - Ao Centro Histórico do Imigrante cabe: 

I - receber o material que irá constituir o acervo documental e museológico, 
mediante compras, doações, legados ou empréstimos, definindo sua destinação; 

II - estabelecer contatos com entidades diversas, objetivando o 
desenvolvimento e a divulgação de suas atividades e do seu acervo; 

III - manter serviço de visitas ao acervo com acompanhamento de profissional 
especialmente treinados; 

IV - promover congressos, simpósios, ceminários. conferências, cursos e 

outros eventos sobre assuntos relacionados com seu objetivos; 

http://vclipping.planejamento.sp.gov.br/Vclipping1/index.php?title=Lei_n.%C2%B0_9.717,_de_30_de_janeiro_de_1967&action=edit&redlink=1
http://vclipping.planejamento.sp.gov.br/Vclipping1/index.php?title=Lei_n.%C2%B0_9.717,_de_30_de_janeiro_de_1967&action=edit&redlink=1
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V - desenvolver projetos e atividades especiais, visando ao estabelecimento de 
vínculos permanentes com a comunidade; 

VI - desenvolver atividades e projetos educativos para estudantes, em conjunto 
com instituições de ensino; 

VII - realizar os estudos e trabalhos de planejamento visual e de distribuição 

espacial relativos à sinalização interna e ao aproveitamento das dependências; 

VIII - promover a edição e aquisição de livros, periódicos e outras publicações 
relacionadas à história da imigração; 

IX - manter intercâmbio com entidades congêneres, inclusive mediante acordos 
de cooperação; 

X - acompanhar as atividades desenvolvidas, avaliá-las permanentemente e 

adequá-las às necessidades e aspirações da comunidade. 

 
Artigo 5.° - O Corpo técnico tem as seguintes atribuições: 

I - classificar, catalogar, tombar e identificar as peças que compõem o acervo 

do Centro; 

II - manter atualizado o cadastro individual, o livro de tombo e os demais 
registros patrimoniais e jurídicos das peças e obras; 

III - programar, organizar e realizar exposições públicas e didáticas, 
permanentes ou temporárias, internas ou externas às dependências do Centro; 

IV - desenvolver projetos de exposições conjuntas em colaboração com outras 

entidades; 

V - realizar estudos e pesquisas gerais sobre a história da imigração, em 
especial a paulista; 

VI - desenvolver pesquisas e estudos específicos visando à realização de 

exposições e outros eventos, bem com a edição de publicações; 

VII - manter serviço de orientação e consulta para estudiosos, pesquisadores e 
públicos em geral; 

VIII - adotar as medidas necessárias à segurança das obras expostas; 

IX - manter os respectivos acervos, mediante conservação e preservação; 

X - zelar pelas peças, verificando sistematicamente suas condições e adotando 

as providências necessárias em cada caso; 

XI - restaurar, por meios próprios ou de terceiros, as peças e obras do acervo 
do Centro. 

 
Artigo 6.° - A Seção de Administração tem as seguintes atribuições: 

I - as previstas no artigo 100, exceto as do incisos V, VI e X, do Decreto n.° 

14.825, de 11 de março de 1980; 

II - em relação ao expediente; 

a) receber, registrar, distribuir e expedir processos e papéis em geral; 

http://vclipping.planejamento.sp.gov.br/Vclipping1/index.php?title=Decreto_n.%C2%B0_14.825,_de_11_de_mar%C3%A7o_de_1980&action=edit&redlink=1
http://vclipping.planejamento.sp.gov.br/Vclipping1/index.php?title=Decreto_n.%C2%B0_14.825,_de_11_de_mar%C3%A7o_de_1980&action=edit&redlink=1
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b) preparar o expediente das unidades do Centro, desempenhando, entre 
outras, as seguintes atividades: 

1. executar e conferir serviços de datilografia; 

2. providenciar cópias de textos; 

3. providenciar a requisição de papéis e processos; 

4. manter arquivo das cópias dos textos datilografados; 

III - manter a vigilância das dependências. 

 

Artigo 7.° - O Diretor do Cento Histórico do Imigrante tem, em sua área de atuação, as 
competências de que tratam os artigos 199, 206 e 207 do Decreto n.° 14.825, de 11 de 
março de 1980. 

 

Artigo 8.° - O Chefe da Seção de Administração tem, em sua área de atuação, as 
competências de que tratam os artigos 205 e 207 do Decreto n.° 14.825, de 11 de 
março de 1980. 

 

Artigo 9.° - O Conselho de Orientação tem as seguintes atribuições: 

I - definir diretrizes gerais de orientação às atividades do Centro; 

II - propor medidas visando à captação e utilização de recursos gerais 
destinados ao Centro; 

III - manifestar-se sobre: 

a) os programas e projetos a cargo do Centro; 

b) a aquisição e a permuta de peças para o acervo; 

c) o empréstimo de peças do acervo; 

d) os demais assuntos que lhe forem submetidos; 

IV - propor modificações e medidas visando a aprimorar o funcionamento do 
Centro; 

V - elaborar seu Regimento Interno. 

 

Artigo 10 - O Conselho de Orientação tem a seguine composição: 

I - O Diretor do Centro Histórico do Imigrante, que é seu Presidente nato; 

II - 4 (quatro) membros escolhidos pelo Secretário da Promoção Social; 

III - 1 (um) representante da Divisão de Arquivo do Estado, do Departamento 
de Museus e Arquivos, da Secretaria da Cultura; 

IV - 1 (um) representante do Grupo Técnico de Coordenação do Sistema de 

Museus do Estado de São Paulo, do Departamento de Museus e Arquivos, da 
Secretaria da Cultura. 

 
§ 1.° - Os membros do Conselho de Orientação serão desginados pelo Secretário da 

Promoção Social para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, sendo 

http://vclipping.planejamento.sp.gov.br/Vclipping1/index.php?title=Decreto_n.%C2%B0_14.825,_de_11_de_mar%C3%A7o_de_1980&action=edit&redlink=1
http://vclipping.planejamento.sp.gov.br/Vclipping1/index.php?title=Decreto_n.%C2%B0_14.825,_de_11_de_mar%C3%A7o_de_1980&action=edit&redlink=1
http://vclipping.planejamento.sp.gov.br/Vclipping1/index.php?title=Decreto_n.%C2%B0_14.825,_de_11_de_mar%C3%A7o_de_1980&action=edit&redlink=1
http://vclipping.planejamento.sp.gov.br/Vclipping1/index.php?title=Decreto_n.%C2%B0_14.825,_de_11_de_mar%C3%A7o_de_1980&action=edit&redlink=1
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no caso dos representantes previstos nos incisos III e IV deste artigo, mediante 
indicação dos respectivos órgãos de origem. 

 
§ 2.° - No caso de vaga em data anterior à do término do mandato, o Secretário da 

Promoção Social designará novo membro para o período restante, mediante a mesma 
forma de indicação. 

 
§ 3.° - As funções de membro do Conselho de Orientação não serão remuneradas, 
sendo, porém, consideradas como de serviço público relevante. 

 
Artigo 11 - O Secretario da Promoção Social promoverá a adoção gradativa, de 
acordo com as disponiblidades orçamentárias e financeiras, das medidas necessárias 
para a efetiva implantação das unidades criadas por este decreto. 

 
Artigo 12 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio do Bandeirantes, 12 de maio de 1986. 

FRANCO MONTORO 

 

Carlos Alfredo de Souza Queiróz,Secretário da Promoção Social 

 

Luiz Carlos Bresser Pereira,Secretário do Governo.  
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Anexo 2 – Decreto de criação do Museu da Imigração (1993) 

 

DECRETO N. 36.987, DE 25 DE JUNHO DE 1993 

Cria, na Secretaria de Estado da Cultura, o Museu da Imigração e dá providências 
correlatas 

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais e  
Considerando que a população do Estado de São Paulo e constituida, em grande 
parte, pelos imigrantes que vieram formar a força de trabalho deste Estado, desde o 
início da produção do café até hoje;  

Considerando que a integração desses imigrantes, neste período que abrange quase 
150 anos, se deu de forma extremamente harmoniosa em certo sentido e de modo 
mais traumático em outros;  

Considerando a necessidade de se conhecer esses imigrantes, de onde vieram, como 
chegaram a São Paulo, que cultura trouxeram e como se mesclaram à população 
local;  

Considerando que para tanto e necessário que esses dados sejam levantados e 
processados vindo a constituir arquivo especializado,  

Decreta:  

Artigo 1º - Fica criado, na Secretaria de Estado da Cultura, diretamente 

subordinado ao Departamento de Museus e Arquivos, o Museu da Imigração.  
Artigo 2º - O Museu da Imigração tem por finalidade levantar os dados, recolher os 
objetos e os documentos relacionados à imigração ocorrida no Estado de São Paulo, 

cujo valor histórico, sociológico ou artístico recomende sua preservação em arquivo 
especializado, para exposição ao público.  
Artigo 3.º - O Museu da Imigração, unidade com nível de Divisão Técnica, 

compreende:  
I- Diretoria;  
II- Conselho de Orientação;  
III - Grupo Técnico de Exposições e Relações com a Comunidade;  

IV- Grupo Técnico de Preservação e Pesquisa;  
V- Seção de Administração.  

Parágrafo único - As unidades referidas nos incisos III e IV deste artigo têm 

nível de Serviço Técnico.  

Artigo 4.º - A composição do Conselho de Orientação, bem como as 
atribuições das unidades previstas no artigo anterior e as  
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competências de seus dirigentes serão definidas em decreto específico.  
Artigo 5.º - A Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria da Criança, Família e 
Bem-Estar Social, até 1.º de setembro do corrente ano, providenciarão os atos 
necessários a transferência dos recursos humanos e materiais do Centro Histórico do 

Imigrante para o Museu da Imigração.  
Artigo 6.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Palácio dos Bandeirantes, 25 de junho de 1993  

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO  
Ricardo Ohtake  
Secretário da Cultura  
Cláudio Ferraz de Alvarenga  

Secretário do Governo  
Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 25 de junho de 1993 

DECRETO N. 36.987, DE 25 DE JUNHO DE 1993  

Cria, na Secretaria de Estado da Cultura, o Museu da Imigração e dá providências 
correlatas  

Retificação do D.O. de 26-6-93 

No referendo leia-se como segue e não como constou:  
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO  
Miguel TebarBarrionuevo  
Secretário da Administração e  

Modernização do Serviço Público  
Ricardo Obtake  
Secretário da Cultura  

Cláudio Ferraz de Alvarenga  
Secretário do Governo 
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Anexo 3 – Decreto de permissão de uso do Pavilhão Manoel da Nóbrega 
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Anexo 4 – Decreto de criação do Memorial do Imigrante (1998) 

 

DECRETO Nº 43.014, DE 06 DE ABRIL DE 1998 

Cria o Memorial do Imigrante 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 
Considerando que a população do Estado de São Paulo e constituída, em 
grande parte, por imigrantes que formam a força de trabalho deste Estado; 
Considerando a reconhecida importância desses imigrantes na cultura de 
nosso País; 
Considerando o objetivo fundamental de integração permanente dos imigrantes 
com sua época e sua história, e sua interação com a população em geral; e 
Considerando, finalmente, que o prédio que abriga atualmente o Museu do 
Imigrante é adequado para realização de atividades multiculturais, voltadas aos 
imigrantes e seus descendentes, e que darão a nossa sociedade a 
possibilidade do conhecimento e preservação da história brasileira, 

Decreta: 
Artigo 1.º - Fica criado, na Secretaria da Cultura, diretamente subordinado ao 
Departamento de Museus e Arquivos, o Memorial do Imigrante, com a seguinte 
composição: 
I - Museu da imigração; 
II - Centro de Pesquisa e Documentação; 
III - Núcleo Histórico dos Transportes; 
IV - Núcleo de Estudos e Tradições. 

Parágrafo único - O Memorial do Imigrante terá sua sede à Rua 
Visconde de Parnaíba, n.º 1.316 - Capital. 

Artigo 2.º - O Memorial do Imigrante tem por finalidade a preservação e a 
pesquisa dos dados relacionados ao imigrante no Estado de São Paulo, sua 
conservação e restauro, bem como o estudo e divulgação de suas tradições, 
usos e costumes. 
Artigo 3.º - A composição do Memorial do Imigrante, bem como as atribuições 
das unidades que o compõe e as competências de seus dirigentes serão 
definidas em decreto específico. 
Artigo 4.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 6 de abril de 1998 
MÁRIO COVAS 
Zélio Alves Pinto 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Cultura 
AntonioAngarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica  Publicado na Secretaria de Estado 

do Governo e Gestão Estratégica, aos 6 de abril de 1998. 
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Anexo 5 – Decreto de criação do groupement d'intérêtpublic “Cité 
nationale de l'histoire de l'immigration” (2004) 
 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
             1er janvier 2005                                                                                                                Texte 85 sur 148 

Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 

 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

 

Décret no 2004-1549 du 30 décembre 2004 relatif à lacréationdugroupement 
d’intérêtpublic « Cité nationale de l’histoire de l’immigration »  

NOR :MCCB0401000D 

 

Le Premier ministre,  

Surlerapportdu ministre de laculture et de la communication,  

Vu lecode de larecherche, notammentsesarticles L. 341-1 et suivants ; 

Vu ledécret n° 86-83 du 17 janvier 1986 
relatifauxdispositionsgénéralesapplicablesauxagents non titulaires de 
l’Etatprispourl’application de l’article 7 de laloi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiéeportantdispositionsstatutairesrelatives à lafonction publique de l’Etat ; 

Vu ledécret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 relatifauxgroupements 
d’intérêtpublicconstituéspour exercer desactivitésdanslesdomaines de laculture; 

Vu larésolutionadoptéele 17 juin 2004 par l’assembléegénéraledugroupement 
d’intérêtpublic « Agencepourledéveloppementdesrelationsinterculturelles », 

Décrète :  

 

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1   

Le groupement d’intérêtpublicdénommé « Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration » effectue, sursesressources et pourle compte de l’Etat, 
lesacquisitions à titreonéreux ou gratuit de biensculturelsdestinés à 
enrichirlescollectionsdontil a lagarde.   

Article 2 

A l’exception de sesarticles 1er, 4 à 8, 28 et 29, ledécretdu 17 janvier 1986 
susvisé est applicableaupersonnelpropredugroupement.  

 Article 3 

Lescontratsdespersonnelsdugroupement d’intérêtpublicdénommé « 
Agencepourledéveloppementdesrelationsinterculturelles » enfonction à la date 
de publicationduprésentdécretsonttransférésaugroupement d’intérêtpublic « 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration ».  
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TITRE II: APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE   

Article 4  

La conventionconstitutivedugroupement d’intérêtpublic « Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration » dontunextrait figure ci-après, est approuvée. 

 Dénomination: Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 

Mission: legroupement d’intérêtpublic a pourobjet de préfigurer et de réaliserla 
Cité nationale de l’histoire de l’immigrationafin de rassembler, sauvegarder, 
mettreenvaleur et rendreaccessibletouslesélémentsrelatifs à l’histoire et 
auxcultures de l’immigrationen France, notammentdepuisleXIXesiècle. Il 
contribueainsi à lareconnaissancedesparcours 
d’intégrationdespopulationsimmigréesdanslasociétéfrançaise.  

Identitédesmembresfondateurs: 

l’Etatreprésenté par leministèrechargé de laculture, leministèrechargé de laville 
et de l’intégration, leministèrechargé de l’éducationnationale et de larecherche ;  

Le Fonds d’action et de soutienpourl’intégration et 
laluttecontrelesdiscriminations (FASILD) ;  

La Ville de Paris. 

Siègesocial :lesiègedugroupement est fixé à Paris, 293, avenueDaumesnil 
(75012). 

Durée de laconvention :legroupement est constituépour une durée de 
deuxannéesrenouvelable. 

 Zone géographiquecouverte :territoirenational.   

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES   

Article 5 

Jusqu’àla date de la première réunion de l’assembléegénérale et duconseil 
d’administrationdugroupement d’intérêtpublic « Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration », à tenirdansundélaimaximum de deux mois à compterdujour de 
publicationduprésentdécret, ledirecteurdugroupement d’intérêtpublic « 
Agencepourledéveloppementdesrelationsinterculturelles », dontlecontrat de 
travail est transféréaugroupement d’intérêtpublic « Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration », assurelagestiondes affaires courantesdugroupement « Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration ». 

Il établitnotammentunétatprévisionneldesrecettes et 
desdépensesprovisoiresquidevientexécutoireaprès visa ducontrôleur d’Etat et 
est applicablejusqu’au vote du budget dugroupement « Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration » par leconseil d’administration. 

 Il assure, jusqu’àla date de dévolutiondesbiensdugroupement d’intérêtpublic « 
Agencepourledéveloppementdesrelationsinterculturelles » augroupement 
d’intérêtpublic « Cité nationale de l’histoire de l’immigration », 
lepaiementdessalairesdespersonnelsdugroupement d’intérêtpublic « 
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Agencepourledéveloppementdesrelationsinterculturelles » dontlecontrat de 
travail est transféréaugroupement d’intérêtpublic « Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration ».   

Article 6  

Le ministre de l’éducationnationale, de l’enseignementsupérieur et de 
larecherche, le ministre de l’emploi, dutravail et de lacohésionsociale, le 
ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, le ministre de laculture et 
de la communication, le ministre déléguéau budget et à laréformebudgétaire, 
porte-parole duGouvernement, et la ministre déléguée à l’intégration, à 
l’égalitédes chances et à laluttecontrel’exclusion, sontchargés, chacunencequile 
concerne, de l’exécutionduprésentdécret, quiserapubliéauJournalofficiel de 
laRépubliquefrançaise.  

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.  

Jean-Pierre Raffarin  

Par le Premier ministre  

Le ministre de laculture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres  

Le ministre de l’éducationnationale, de l’enseignementsupérieur  et de 
larecherche, François Fillon  

Le ministre de l’emploi, dutravail et de lacohésionsociale, Jean-Louis Borloo  

Le ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, HervéGaymard  

Le ministre déléguéau budget et à laréformebudgétaire, porte-parole 
duGouvernement, Jean-François Copé  

La ministre déléguée à l’intégration, à l’égalitédes chances et à 
laluttecontrel’exclusion, Nelly Olin  
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Anexo 6 – Fotografias dos objetos que pertenceram ao Centro 

Histórico do Imigrante e que fazem parte da coleção do MI 

 

 

Figura 1 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Departamento de Imigrantes e ao Departamento de Terras, Colonização e Imigração - Número 
AcervSys o0000001 

 

 

 

Figura 2 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço 
de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Departamento de Terras, Colonização e 
Imigração - Número AcervSys o0000005 
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Figura 3 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e ao 
Serviço de Reabilitação Social - Número AcervSys o0000007 

 

 

 

Figura 4 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço 
de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes - Número AcervSys o0000008 
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Figura 5 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço 
de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes -  Número AcervSys o0000010 

 

 

 

 

Figura 6 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço 
de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Serviço de Imigração e Colonização -  
Número AcervSys o0000011 
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Figura 7 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e ao 
Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente -  Número AcervSys o0000012 

 

 

 

Figura 8 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Departamento de Imigrantes e ao Departamento de Terras, Colonização e Imigração -  Número 
AcervSys o0000013 
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Figura 9- Banco que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço 
de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes - Número AcervSys o0000014 

 

 

 

Figura 10 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Departamento de Terras, 
Colonização e Imigração -  Número AcervSys o0000018 
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Figura 21 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço  de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes  e ao Departamento de Terras, 
Colonização e Imigração -  Número AcervSys o0000019 

 

 

 

 

Figura 13 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000023 
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Figura 14 - Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço de 

Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Terras, Imigração e Colonização  -  Número 

AcervSys o0000036 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Banco que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço  
de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes -  Número AcervSys o0000037 
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Figura 16 - Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço  
de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes -  Número AcervSys o0000041 

 

 

 

 

Figura 17 - Armário que pertenceu ao Serviço  de Reabilitação Social -  Número AcervSys 
o0000042 
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Figura17 - Escrivaninha que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Departamento de Imigrantes e ao Serviço de Imigrantes e Estrangeiros - Número AcervSys 
o0000046 

 

 

 

Figura 18 - Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Departamento de Imigrantes, Serviço de Imigrantes e Estrangeiros e a Secretaria de Promoção 
Social - Número AcervSys o0000047 
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Figura 19 – Chapeleira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço  de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Terras, Colonização e Imigração 
- Número AcervSys o0000049 

 

 

 

 

Figura 20 – Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e ao 
Serviço de Reabilitação Social - Número AcervSys o0000059 
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Figura 21 - Mesa que pertenceu ao Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de 
Imigrantes - Número AcervSys o0000061 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - Número 
AcervSys o0000075 
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Figura 23 – Criado-mudo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000076 

 

 

 

 

Figura 24 - Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000077 
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Figura 25 – Criado-mudo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000080 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Carrinho hospitalar que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social e a Secretaria de Promoção Social - Número AcervSys o0000083 
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Figura 27 -  Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e ao 
Serviço de Reabilitação Social - Número AcervSys o0000085 

 

 

 

 

Figura 28 - Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000087 
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Figura 29 – Chapeleira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000088 

 

 

 

 

Figura 30 – Aparador de barbearia que pertenceu ao Departamento de Amparo e 
Integração Social, Serviço de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Terras, 

Imigração e Colonização -  Número AcervSys o0000089 
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Figura 31 – Aparador de barbearia que pertenceu ao Departamento de Amparo e 
Integração Social, Serviço de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Terras, 

Imigração e Colonização -  Número AcervSys o0000090 

 

 

 

Figura 32 – Tripé que pertenceu ao Serviço de Reabilitação Social - Número AcervSys 
o0000093 
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Figura 33 – Luminária que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000094 

 

 

 

 

Figura 34 – Máquina de costura que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social e ao Serviço de Reabilitação Social - Número AcervSys o0000098 
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Figura 35 – Ficheiro que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e à 
Secretaria de Promoção Social -  Número AcervSys o0000119 

 

 

 

 

Figura 36 – Cadeira de Rodas que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social, Departamento de Imigrantes e ao Terras, Imigração e Colonização - Número AcervSys 

o0000131 
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Figura 38 – Escrivaninha que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e 
ao Departamento de Estatística - Número AcervSys o0000132 

 

 

 

 

Figura 39 – Lixo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - Número 
AcervSys o0000134 
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Figura 39 – Braçadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000136 

 

 

 

 

Figura 40 – Escada que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social e ao Serviço de Imigração e Colonização - Número AcervSys 

o0000137 
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Figura 41 – Criado-mudo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e 
ao Serviço de Imigrantes e Estrangeiros - Número AcervSys o0000138 

 

 

 

 

Figura 42 – Banheira de criança (carrinho) que pertenceu ao Departamento de Amparo e 
Integração Social, Serviço de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes, Terras, 

Colonização e Imigração e à Secretaria de Promoção Social - Número AcervSys o00000139 
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Figura 43 – Cadeira de dentista que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social, Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes - Número AcervSys 

o0000140 

 

 

 

 

Figura 44– Cadeira que pertenceu ao Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de 
Terras, Colonização e Imigração - Número AcervSys o00000141 
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Figura 45 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Departamento de Imigrantes e ao Serviço de Imigrantes e Estrangeiros - Número AcervSys 
o00000142 

 

 

 

 

Figura 46 – Escrivaninha que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes -  Número AcervSys o000014 
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Figura 47 – Papeleira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes -  Número AcervSys o0000144 

 

 

 

Figura 48 – Mimeógrafoque pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Departamento de Imigrantes, Serviço de Imigração e Colonização e ao Serviço de Imigrantes e 
Estrangeiros - Número AcervSys o0000145 
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Figura 49 - Arquivo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social -  
Número AcervSys o0000147 

 

 

 

 

Figura 50 - Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - Número 
AcervSys o0000148 
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Figura 51 - Berço que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e ao 
Serviço de Reabilitação Social - Número AcervSys o0000149 

 

 

 

 

Figura 52 – Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000150 
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Figura 53 - Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e ao 
Serviço  de Reabilitação Social - Número AcervSys o0000151 

 

 

 

Figura 54 – Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Departamento de Imigrantes e ao Departamento de Terras, Colonização e Imigração - Número 
AcervSys o0000152 
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Figura 55 – Máquina pica pau que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0000154 

 

 

 

 

Figura 56 -  Escrivaninha que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000155 
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Figura 57 – Cadeira de dentista que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social, Serviço de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Terras, Imigração e 
Colonização  - Número AcervSys o0000156 

 

 

 

Figura 58 – Biombo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000158 
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Figura 59 – Carrinho hospitalar que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0000159 

 

 

 

 

Figura 60 - Cama que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - Número 
AcervSys o000016 
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Figura 61 - Cofre que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - Número 
AcervSys o0000162 

 

 

 

 

Figura 62 – Máquina de Costura que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social, Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes - Número AcervSys 
o000016 
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Figura 63 - Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes - Número AcervSys o0000166 

 

 

 

 

Figura 64 – Chapeleira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de Terras, Colonização e Imigração - Número 

AcervSys o0000171 
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Figura 65 - Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Departamento de Imigrantes e ao Terras, Imigração e Colonização - Número AcervSys o0000208 

 

 

 

 

Figura 66 – Chapeleira que pertenceu ao Serviço de Reabilitação Social - Número 
AcervSys o0000209 
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Figura 67 – Relógio de parede que pertenceu à Inspetoria Terras, Imigração e Colonização 
- Número AcervSys o0000214 

 

 

 

 

Figura 68 – Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social, Departamento dos Migrantes e ao Departamento de Terras, 
Colonização e Imigração - Número AcervSys o0000215 
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Figura 69– Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento dos Migrantes - Número AcervSys o0000216 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Escrivaninha que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social, Departamento dos Migrantes e ao Departamento de Terras, 

Colonização e Imigração - Número AcervSys o0000217 
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Figura 71 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000218 

 

 

 

 

Figura 72 - Cadeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social, Departamento dos Migrantes e à Inspetoria de Terras, Imigração e 

Colonização - Número AcervSys o0000219 
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Figura 73 - Banco que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço 
de Reabilitação Social e ao Departamento dos Migrantes - Número AcervSys o0000220 

 

 

 

 

Figura 74 - Sofá que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - Número 
AcervSys o0000221 
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Figura 75 - Poltrona que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000222 

 

 

 

 

Figura 76 – Grampeador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000408 
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Figura 77 – Furador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000410 

 

 

 

 

 

Figura 78 – Furador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000413 
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Figura 79 – Carimbo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000425 

 

 

 

 

Figura 80 – Carimbo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000427 

 

 

 



263 
 

 

 

Figura 81- Carimbo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000430 

 

 

 

 

Figura 82 - Carimbo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000431 
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Figura 83 -Escultura de busto do Visconde de Parnaíba que pertenceu ao Departamento de 
Amparo e Integração Social - Número AcervSys o0000748 

 

 

 

 

Figura 84 - Coroa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000763 
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Figura 85 - Pegador de papel que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0000891 

 

 

 

 

Figura 86 – Calculadora que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000892 
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Figura 87 – Máquina Fotográfica que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0000894 

 

 

 

 

Figura 88 - Máquina Fotográfica que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0000896 
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Figura 810 - Carimbo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0000908 

 

 

 

 

Figura 90 - Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e ao 
Serviço de Reabilitação Social - Número AcervSys o0001241 
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Figura 91 - Banco que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e ao 
Serviço de Reabilitação Social - Número AcervSys o0001345 

 

 

 

 

 

Figura 92 - Banco que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço 
de Reabilitação Social e ao Departamento de Migrantes - Número AcervSys o0001348 

 

 

 



269 
 

 

Figura 93 – Genuflexório que pertenceu ao Departamento de Migrantes - Número AcervSys 
o0001349 

 

 

 

 

Figura 94 - Órgão que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001350 
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Figura 95 - Sacrário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001357 

 

 

 

 

Figura 96 - Maçarico que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001383 
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Figura 97 - Escovão que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001454 

 

 

 

 

Figura 98 – Ferro de Passar que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0001465 
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Figura 99 - Ferro de Passar que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0001466 

 

 

 

 

Figura 110 - Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001476 
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Figura 101 - Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de Migrantes - Número AcervSys o0001477 

 

 

 

 

Figura 102- Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001478 
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Figura 103– Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social e 
ao Departamento de Estatística - Número AcervSys o0001479 

 

 

 

 

Figura 104 – Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001480 
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Figura 105 – Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001481 

 

 

 

 

Figura106 – Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001482 
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Figura 107 – Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001483 

 

 

 

 

 

Figura 108 – Máquina Fotográfica que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0001508 
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Figura109 – Máquina Fotográfica que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0001514 

 

 

 

 

Figura 120 - Balança que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001537 
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Figura 111 – Balança que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001540 

 

 

 

 

Figura 112– Máquina de Escrever que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0001545 
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Figura 113 - Calculadora que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001547 

 

 

 

 

Figura 114 - Calculadora que pertenceu ao Departamento de Estatística - Número 
AcervSys o0001548 
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Figura 115 – Máquina de Escrever que pertenceu ao Departamento de Amparo e 
Integração Social, Departamento de Imigrantes e ao Serviço de Imigração e Colonização - Número 

AcervSys o0001549 

 

 

 

 

Figura 116 – Máquina de Escrever que pertenceu ao Departamento de Amparo e 
Integração Social - Número AcervSys o0001552 
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Figura 117 – Máquina de Escrever que pertenceu ao Departamento de Amparo e 
Integração Social, Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de Imigrantes -  Número 

AcervSys o0001553 

 

 

 

 

Figura 118 - Máquina de Escrever que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social, Serviço de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao Departamento de Terras, 

Colonização e Imigração -  Número AcervSys o0001556 
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Figura 119 – Máquina de Escrever que pertenceu ao Departamento de Amparo e 
Integração Social-  Número AcervSys o0001557 

 

 

 

 

Figura 130 – Aparelho de raio-x que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social, Serviço  de Reabilitação Social e ao Serviço de Imigração e Colonização -  Número 

AcervSys o0001564 
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Figura 121 – Escarradeira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001574 

 

 

 

 

Figura 122 – Microscópio que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001579 
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Figura 123 – Arreios e Cinta de montaria que pertenceram ao Departamento de Amparo e 
Integração Social - Número AcervSys o0001657 

 

 

 

 

Figura 124 – Alicate de lacre que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração 
Social - Número AcervSys o0001702 
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Figura 125 – Maçarico que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001774 

 

 

 

 

Figura 126 – Máquina de Escrever que pertenceu ao Departamento de Amparo e 
Integração Social - Número AcervSys o0001867 
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Figura 127 – Chapeleira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001897 

 

 

 

 

Figura 128 – Castiçal que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0001906 
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Figura 129 – Banco que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0002899 

 

 

 

 

 

Figura 130- Carimbo que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0002913 
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Figura 131– Armário que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0002922 

 

 

 

 

Figura 142 – Ventilador que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0003087 
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Figura 133 – Bandeja que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys o0003144 

 

 

 

Figura 134 - Chapeleira que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes e ao  Departamento de Terras, 

Colonização e Imigração -  Número AcervSys o0003150 
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Figura 135 – Mesa que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, Serviço 
de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes  e ao  Departamento de Terras, Colonização e 

Imigração -  Número AcervSys o0003151 

 

 

 

 

Figura 136 - Escrivaninha que pertenceu ao Departamento de Imigrantes - Número 
AcervSys o0003161 
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Figura 137 - Pintura que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys p0000001 

 

 

 

 

Figura 138 – Pintura que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social - 
Número AcervSys p0000002 
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Figura 139 – Pintura que pertenceu ao Departamento de Amparo e Integração Social, 
Serviço de Reabilitação Social, Departamento de Imigrantes  e a Secretaria de Promoção Social  -  

Número AcervSys p0000003 

 

 

 

 

Figura 140 - Placa que pertenceu ao Serviço de Reabilitação Social e ao Departamento de 
Imigrantes -  Número AcervSys p0000010 
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Anexo 7 – Fotografias dos objetos do acervo captados em 1994  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1 – Chapéu – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0215/94-M 

Figura 2 – Colete e Calça – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0201/94-M 

 

Figura 3 – Lata/Lata de Mantimentos – FICHA DE CAPTAÇÃO: 303/94-M e 304/94-M 
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Figura 6 – Calçola – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0049/94-M 

 

Figura 5 – Colher – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0317/94-M 

 

Figura 4 – Panela – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0175/94-M 
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Figura 7 – Leiteira – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0328/94-M 

 

Figura 8 – Travessa – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0324/94-M 

 

Figura 9 – Paliteiro – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0319/94-M 
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Figura 10 – Leiteira e Bule – FICHA DE CAPTAÇÃO: 325/94-M 

 

Figura 11 – Calandra – FICHA DE CAPTAÇÃO: 198/94-M 

 

Figura 12 – Bule – FICHA DE CAPTAÇÃO: 196/94-M 
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Figura 13 – Fuso – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0164/94-M 

 

Figura 14 – Relógio/Relógio de sol – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0178/94-M 

 

Figura 15 – Moenda – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0191/94-M 
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Figura 16 – Máquina/Máquina de macarrão – FICHA DE CAPTAÇÃO:                
Proc 110M - 11/08/1994, assinado por DaeSung Oh 

Figura 17 – Leque – FICHA DE CAPTAÇÃO: 168/94-M 

 

Figura 18 – Pilão – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0191/94-M 
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Figura 19 – Vaso – FICHA DE CAPTAÇÃO: 110M - 11/08/1994 

Figura 20 – Vaso – FICHA DE CAPTAÇÃO: 110M - 11/08/1994 

 

Figura 21 – Martelo/Martelo de carne – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0119/94-M 
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Figura 22 – Combinação – FICHA DE CAPTAÇÃO: 142/94-M 

 

Figura 23 – Frasco/Frasco de perfume – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0100/94-M 

 

Figura 24 – Capa/Capa de almofada – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0135/94-M 
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Figura 25 – Xale – FICHA DE CAPTAÇÃO: 231/94-M 

 

Figura 26 – Miniatura – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0296/94-M 

 

Figura 27 – Jogo – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0149/94-M 
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Figura 28 – Touca – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0132/94-M 

 

Figura 29 – Porta bebê – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0158/94-M 

 

Figura 30 – Fronha – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0057/94-M 
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Figura 31 – Abafador de chá – FICHA DE CAPTAÇÃO: 217/94-M 

 

Figura 32 – Porta relógio – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0218/94-M 

 

Figura 33 – Meia – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0205/94-M 
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Figura 34 – Meia – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0008/94-E 

 

Figura 35 – Blusa – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0239/94-m 

 

Figura 36 – Chaleira – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0315/95-M 
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Figura 37 – Bandeira – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0225/94-m 

 

Figura 38 – Toalha – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0298/94-M 

 

Figura 39 – Toalha – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0336/94-M 
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Figura 40 – Moedas–FICHA DE CAPTAÇÃO:0295/0283/0285/0288/0293/0275/0282/0290/94-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 – Saia – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0234/94-M 

 

Figura 42 – Peitilho – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0120/94-M 
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Figura 43 – Xale – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0209/94-M 

 

Figura 44 – Bandeira – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0156/94-M 

 

Figura 45 – Combinação – FICHA DE CAPTAÇÃO: 137/94-M 
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Figura 46 – Fragmento – FICHA DE CAPTAÇÃO: 252/94-M 

 

Figura 47 – Fragmento – FICHA DE CAPTAÇÃO: 253/94-M 

 

Figura 48 – Fragmento – FICHA DE CAPTAÇÃO: 255/94-M 
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Figura 49 – Fragmento – FICHA DE CAPTAÇÃO: 256/94-M 

 

Figura 50 – Toalha – FICHA DE CAPTAÇÃO: 0226/94-M 
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Anexo 8 – Folder da campanha de captação de acervo do Memorial do Imigrante 

(1998) 
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Anexo 9 – Récolement – MNHI – apresentado ao ministério da cultura em 

2014
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Anexo 10 – Formulário da chamada de coleta MNHI (2013) 
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