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19ª Festa do Imigrante 
reúne atrações culturais 
de 42 países
Evento realizado em julho, pelo Museu da Imigração, 
recebeu 19 mil pessoas

Gastronomia, arte, mú-
sica e dança de diver-
sas nacionalidades que 

compõem a diversidade cultu-
ral de São Paulo estavam reu-
nidas na tradicional Festa do 
Imigrante, realizada este ano 
nos dias 20, 26 e 27 de julho. 
O grande destaque da 19ª edi-
ção do evento foi que o públi-
co também pôde ter acesso às 
recém-inauguradas instalações 
do Museu da Imigração e à 
nova exposição de longa du-
ração “Migrar: Experiências, 
Memórias e Identidades”. 

Organizada há 18 anos 
pelo MI, a Festa do Imigrante 
tem papel fundamental no res-
gate da história de mais de 2,5 
milhões de pessoas que pas-

saram pela antiga Hospedaria 
de Imigrantes do Brás desde o 
final do século XIX. Mais de 
19 mil pessoas prestigiaram as 
comidas típicas, músicas, dan-
ças, artesanatos, entre outras 
manifestações que representa-
ram 42 nacionalidades.

Para Marília Bonas, dire-
tora executiva do Museu da 
Imigração e Museu do Café, a 
Festa do Imigrante é um mo-
mento muito especial. “Se o 
Museu preserva a cultura ma-
terial, objetos, documentos, 
experiências e depoimentos 
dessa questão da imigração em 
São Paulo, a Festa compartilha 
esses saberes e fazeres que são 
dinâmicos. A cultura não é es-
tática, é algo que se reinventa, 

que se adapta e se relê. E as 
culturas imigrantes e migran-
tes em São Paulo são muito 
ricas e compartilhadas aqui, 
nesse espaço, nessas frentes 
tradicionais de gastronomia, 
artesanato, dança e música”. 

Além das atrações de artes 
e culinária, foram programa-
das atividades para todas as 
idades. As crianças tiveram 
uma programação especial-
mente desenvolvida para elas. 
A “Tenda Faz e Conta” promo-
veu contações de histórias dos 
quatro cantos do mundo. Os 
espetáculos, criados pelo ator 
Alexandre Camilo, apresentam 
contos do Brasil, China, Haiti, 
Portugal e Zimbábue. No “Es-
paço Temperos do Mundo”, as 
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comunidades cozinharam e mi-
nistraram aulas sobre o preparo 
de diversas receitas típicas, em 
um momento de troca de sabe-
res ligados à gastronomia e his-
tórias de família.

Os interessados em dan-
ça participaram de minicursos 
com iniciação a diversos ritmos, 
entre eles Polca Paraguaia, Fla-
menco, Dança Cigana e Tango. 
Parte da identidade cultural de 
um povo, o artesanato igualmen-
te teve seu espaço com oficinas 
ministradas por integrantes de 
comunidades para o público em 
geral. Os workshops, por exem-
plo, mostraram o passo-a-passo 
para realizar o delicado bordado 
da Ilha da Madeira, a pintura de 
ovos da Lituânia e o tradicional 
origami japonês. 

Completando o passeio pela 
Festa, os visitantes também ti-
veram a oportunidade de con-
ferir a nova exposição de longa 
duração do Museu da Imigração 
- “Migrar: Experiências, Me-
mórias e Identidades”. Dividida 
em oito módulos, a exposição 
conta – por meio de documen-
tos, fotos, vídeos, depoimentos 
e objetos – como o processo 
migratório é um fenômeno per-
manente na história da huma-
nidade. E apresenta ainda um 
panorama da grande imigração 
ocorrida nos séculos XIX e XX, 
abordando o início das políticas 
imigratórias do País e detalhan-
do o cotidiano da Hospedaria de 
Imigrantes. 
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