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Quarentena: Museu da Imigração lança novas publicações temáticas, palestra online e mostra virtual 

Conteúdos gratuitos irão garantir descobertas e aprendizados à distância durante esse período 

 

Em virtude do fechamento temporário, orientado para minimizar o contágio do Coronavírus, o Museu da 

Imigração - instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo - 

promoverá ações gratuitas à distância, envolvendo publicações especiais no Blog do CPPR, palestra online 

“Pesquisando Documentos de Família” e lançamento digital da instalação videográfica “SobreNomes”. 

 

No Blog do CPPR e na redes sociais, sempre às quartas-feiras, o público poderá acessar artigos da nova 

série “Hospedaria em quarentena” que apresentará conteúdos sobre a Hospedaria de Imigrantes do Brás 

em tempos de surtos epidêmicos, destacando estratégias sanitárias e tecnologias empregadas e 

revisitando histórias vividas em tempos de quarentenas forçadas. Por conta dos vínculos estreitos entre 

esta instituição e o Porto de Santos, principal porta de entrada de migrantes internacionais entre o fim do 

século 19 e começo do século 20, a temática será desenvolvida em diálogo com o projeto “Epidemias em 

Santos” realizado pelo Museu do Café. 

 

Refletindo sobre a restrição de circulação internacional e a indicação de que se permaneça em casa, como 

o que entendemos por mobilidade humana pode sofrer mutações nesse contexto? Com base nessa 

abordagem, a série “Mobilidade Humana e Coronavírus” será divulgada às sextas-feiras, também no Blog 

e nas redes sociais do MI. As publicações contarão com análises de pesquisadores e depoimento de 

migrantes para abrir um canal de comunicação sobre o que está sendo e o que poderá ser nesse sentido 

daqui em diante. Os interessados encontrarão artigos e entrevistas tratando temas como migração 

internacional, saúde pública, saúde global, desigualdades sociais, trabalho, relações de gênero, xenofobia e 

racismo. 

 

Compartilhando instruções valiosas sobre os caminhos mais eficientes para localizar registros de 

migrantes, a palestra online “Pesquisando Documentos de Família” será realizada no dia 13 de abril 

(segunda-feira), às 19h, por meio de um webinar. A atividade, ministrada pelo historiador e pesquisador 

Henrique Trindade, destacará o Acervo Digital do Museu, os aspectos históricos da imigração para o Brasil 

e algumas das principais fontes dessa pesquisa, analisando as metodologias disponíveis. Os detalhes 

relacionados à participação serão informados nas mídias sociais e no site da instituição. 

 

A instalação videográfica “SobreNomes”, inaugurada em 18 de fevereiro, passará a contar com uma 

versão digital no YouTube. O lançamento, marcado para 14 de abril (terça-feira), será uma oportunidade 

para as pessoas conhecerem o resultado da campanha interativa, que captou mais de 1.600 registros entre 

os meses de novembro e dezembro, mesmo durante o período de fechamento temporário. 

Disponibilizando a produção nesse formato, o MI garantirá, ainda, que quem está fora de São Paulo e do 

Brasil possa compreender o que o sobrenome representa na sua vida. 

 

Serviço  

Séries “Hospedaria em Quarentena” e “Mobilidade Humana e Coronavírus” 

Datas: a partir de 25 e 27 de março 
Plataformas: Blog do CPPR e Mídias Sociais 

http://museudaimigracao.org.br/blog
https://www.youtube.com/user/museudaimigracao
http://museudaimigracao.org.br/blog
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Palestra Online “Pesquisando Documentos de Família” 

Data: 13 de abril 
Hora: 19h 
Link para acesso: redes sociais e site do MI 
 
Lançamento Digital da Instalação Videográfica “SobreNomes” 

Data: 14 de abril 
Plataforma: YouTube 
 
Museu da Imigração (Fechado temporariamente) 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h; e aos domingos, das 10h às 17h 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 

Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 

www.museudaimigracao.org.br  
 
 
Informações Imprensa 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes | (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br  

https://youtube.com/museudaimigracao
http://www.museudaimigracao.org.br/
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