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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, por apurar fatos históricos, lidar 

com relações humanas, sentimentos, percepções, intenções e descrever sobre 

imigração, concentra-se no fluxo migratório de chineses e sua influência no distrito 

da Liberdade, em São Paulo, sob a ótica da hospitalidade.  Quanto aos fins, ela é 

descritiva por expor características dos grupos étnicos chineses e seus fluxos 

migratórios. 

 

O BAIRRO DA LIBERDADE 

A Liberdade era conhecida como Bairro da Pólvora, uma referência à Casa 

da Pólvora, construída em 1754 no Largo da Pólvora. Era uma região considerada 

de periferia e se localizava no caminho entre o centro de São Paulo e o extinto 

município de Santo Amaro. No bairro, havia o Largo da Forca, nomeado dessa forma 

devido à presença de uma forca que era utilizada para a execução da pena de morte 

até 1870. A partir de então, o largo passou a se chamar Largo da Liberdade, e o 

nome se estendeu a todo o bairro (O ESTADO DE S. PAULO, 2015). 

A concentração de japoneses no distrito remonta a 1912, quando imigrantes 

começam a ocupar a rua Conde de Sarzedas, uma ladeira íngreme com um riacho e 

área de várzea, e se expandem para outras ruas da região, que também abriga 

outras nacionalidades (O ESTADO DE S. PAULO, 2015). 

Conforme Borges (2015), o ano de 1968 significou o início de mudanças 

nessa área. A Diametral Leste-Oeste fez com que o Cine Niterói, marco inicial da 

prosperidade do bairro, se mudasse para a esquina da Avenida Liberdade com a 

Rua Barão de Iguape. A Rua Conselheiro Furtado foi alargada, enfraquecendo a 

força comercial do local. Além disso, com a construção da Estação Metro Liberdade, 

na década de 1970, alguns estabelecimentos comerciais da Rua Galvão Bueno e da 

Avenida Liberdade desapareceram.  

                                                
1
 Trabalho apresentado no XI Encontro Nacional sobre Migrações, realizado no Museu da Imigração 

do Estado de São Paulo, em São Paulo, SP, entre os dias 9 e 10 de outubro de 2019. 
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 Mestrando em Hospitalidade, Universidade Anhembi Morumbi. 
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De acordo com Ide (2014), o bairro se organiza como polo comercial e 

turístico na década de 1970, por iniciativa de comerciantes locais junto à Prefeitura. 

Dois marcos dessa iniciativa foram o estabelecimento da Liberdade como bairro 

oriental e a instalação da decoração oriental predominantemente japonesa. Já nessa 

época, o viés japonês não reinava absolutamente. Havia a ideia de transformar a 

área em uma atração turística nos moldes da Chinatown de São Francisco e Nova 

York, entretanto as referências visuais chinesas se perderam com a decoração 

japonesa adotada. 

Ao longo dos anos, o distrito vem sofrendo diversas transformações de 

identidade cultural nas últimas décadas, em virtude da chegada de grupos étnicos, 

principalmente os provenientes da China, o que resulta em uma ameaça para sua 

identidade japonesa. Na década de 1980 o bairro ganhou uma significativa 

cenografia chinesa, fora do projeto de revitalização. 

Apesar de ainda ser um tanto imperceptível, o bairro sofre a influência dos 

chineses que, gradativamente, causam impactos na alteração da cenografia, nas 

relações entre anfitrião e hóspede, no comércio local, e como resultado, introduzem 

seu legado étnico e hospitalidade. O trabalho objetiva verificar como tem-se dado a 

apropriação do legado étnico chinês e da sua hospitalidade pelo turismo. 

 

A PRESENÇA CHINESA NO BRASIL E NA LIBERDADE 

A imigração chinesa no Brasil remonta a 1812, quando Dom João VI trouxe, 

de Macau, em torno de duzentos chineses para introduzir o cultivo de chá no país. 

Eles iniciaram seus serviços nas lavouras experimentais do Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro e na Fazenda Imperial de Santa Cruz, porém o experimento não deu 

certo e a colônia chinesa desapareceu (YIN, 2013). 

Yin (2013) menciona ainda sobre a primeira entrada oficial de chineses em 

São Paulo, que ocorreu no dia 15 de agosto do ano de 1900. O grupo era formado 

por 107 pessoas que, a bordo do Vapor Malange, procedente de Lisboa, 

desembarcaram no Rio de Janeiro, sendo conduzidos em seguida para a 

Hospedaria de Imigrantes na cidade de São Paulo. 

Entretanto, o fluxo significativo da imigração chinesa se deu na década de 

1950. Os principais motivos dessa migração foram as guerras que estavam em 

curso na China, e que resultavam na falta de alimentos no país. Devido ao início do 

comunismo, um grande número de chineses mudou-se para Taiwan e, logo em 
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seguida, buscou um novo país no estrangeiro. Parte deles imigrou para o Brasil 

(YIN, 2013). 

De acordo com Ide (2014), o início do fluxo migratório chinês, 

especificamente na Liberdade, tem inicio a partir da década de 1960, com a chegada 

de taiwaneses. Coreanos também começam a se instalar no bairro nesse período. 

Em 1969, tem-se a informação de várias colônias radicadas no bairro: japoneses, 

chineses, coreanos e até vietnamitas. 

Através da observação, notou-se que os coreanos, atualmente não tem uma 

presença significativa na área, tendo eles se instalado no distrito do Bom Retiro e 

Aclimação, sendo a presença chinesa mais visível e aparente. 

A China possui diversos povos e etnias, e percebe-se que essa diversidade 

também se faz presente na Liberdade, nas diferentes associações espalhadas pelo 

bairro. Os taiwaneses se reúnem no Centro Cultural Chinês e no Centro Cultural de 

Taipei, os chineses continentais são representados pela Associação Cultural 

Chinesa do Brasil e os cantoneses se encontram na Associação Geral dos 

Cantoneses. 

Os ideogramas existentes na entrada do prédio da Rua São Joaquim, 

número 460, nos fazem pensar ser um escritório japonês, porém o local, chamado 

de Hakka (grupo étnico do sul da China), abriga o Escritório Cultural e Econômico de 

Taipei e o centro de meditação chinesa Fo Guang Shan. 

Galvão (2008) cita que, de acordo com o pesquisador japonês Koichi Mori 

(USP), e o diretor-presidente da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade – 

Acal, Hirofumi Ikesaki, a razão é de teor histórico. Como os japoneses prosperaram 

e educaram os filhos, que seguiram em outras carreiras, não houve herdeiros para 

os estabelecimentos. 

Ao caminhar pela Rua Galvão Bueno, a principal via do bairro, pode-se 

perceber a presença chinesa em restaurantes e no comércio de artigos importados, 

inclusive do Japão. Curiosamente, alguns lojistas, embora sejam chineses e vendam 

produtos tanto da China quanto do Japão, mantêm a cenografia japonesa nas 

fachadas. Constata-se isso, na loja Lucky Cat (dono e mercadorias chineses e 

letreiro em japonês); na padaria Itiriki (proprietário taiwanês, nome japonês e 

cardápio coreano, chinês e japonês), ambos na praça da Liberdade; e na loja 

Marukai (dono chinês, nome japonês e produtos de origem asiática em geral). 
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FOTO 1 – Loja Lucky Cat 

 
Fonte: Umekita (2019). 

 

FOTO 2 – Mercearia Marukai 

 
Fonte: Umekita (2019). 

 

O sinal de que os imigrantes chineses vieram para ficar e se estabelecer, se 

vê por todo o distrito no atual momento. Na Rua da Glória, a escola Yu Çaí Xue 

Yuan é especializada na educação infantil de filhos dos imigrantes chineses 

nascidos no Brasil. 

Localizada na Rua Fagundes, o Colégio Angel se parece com qualquer outra 

escola brasileira. A diferença é que as salas de aula contam com duas professoras: 

uma ensina português e a outra, mandarim. Borges (2015) cita que, nessa escola, 

todas as crianças são chinesas ou descendentes de chineses. Ideogramas e 

gravuras chinesas decoram as paredes. O material didático incentiva os alunos 

aprenderem desde cedo as tradições culturais milenares de seus ancestrais. 

Ao atravessar a Praça da Liberdade pode-se notar a genuína característica 

chinesa do bairro. Na mesma calçada, estão os restaurantes Chi Fu e Ban Wa. No 

Chi Fu as garçonetes usam roupas típicas e falam mandarim. No Ban Wa o dono, 

que era cozinheiro em Xangai, atrapalha-se com o idioma da clientela, basicamente 
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brasileira. No Chi Fu, verifica-se uma aparente prosperidade, enquanto o Ban Wa 

batalha para conquistar o mesmo sucesso do vizinho (BORGES, 2015). 

 

FOTOS 3 - 4 – Restaurante Chi Fu / Restaurante Ban Wa 

 
Fonte: Umekita (2019). 

 

Na Livraria Chinesa, localizada à Avenida Liberdade, clássicos da literatura e 

da poesia, além de dicionários, guias de viagem e livros sobre acupuntura, são 

oferecidos juntamente com pincéis e material para a prática do shufa, técnica de 

caligrafia originária da China.  

 

FOTO 5 – Livraria Chinesa 

 
Fonte: Umekita (2019). 

 

Um outro local que atrai a atenção de visitantes é a Sociedade Taoísta do 

Brasil, que fica no terceiro andar de um prédio próximo à estação Liberdade do 

metrô. 

Embora estejam presentes por toda a região, os comerciantes chineses 

ainda se concentram em sua maioria, na Rua Barão de Iguape. É interessante ver 

restaurantes e lojas japonesas e chinesas lado a lado, sendo isso, muitas vezes 

imperceptível aos olhos dos ocidentais. Na Rua Conselheiro Furtado, se encontram 

as quitandas chinesas, com produtos frescos e peixes vivos e também, lojas de 

medicina chinesa. 



6 

Por fim, é na chegada do ano-novo chinês que se percebe claramente o 

legado e a hospitalidade chinesa, no distrito. Comemorado oficialmente há dez anos, 

geralmente no mês de fevereiro, conforme o calendário lunar, o evento é 

considerado o maior do gênero fora da China. Nos dois dias de festa, mais de 200 

mil pessoas lotam as principais ruas da Liberdade. Nessa época, os chineses se 

cumprimentam desejando em mandarim, Prosperidade (GONG XI FA CAI – 恭喜发

财) e Feliz Ano Novo (XIN NIAN KUAI LE – 新年快乐).  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente artigo adotou como procedimento metodológico, o estudo da 

bibliografia existente relacionada ao tema, bem como, a observação simples, na qual 

o pesquisador se inseriu dentro do contexto e da realidade do local pesquisado. 

Por meio do levantamento bibliográfico, algumas dissertações de mestrado e 

teses de doutorado foram selecionadas para servir como referencial teórico, assim 

como, artigos de jornais e sites de internet também foram utilizados como base 

teórica. 

No que se refere ao estudo empírico, a pesquisa de campo foi adotada, por 

intermédio da observação simples. Diversas visitas ao bairro foram realizadas, em 

um período de 01 mês. O distrito foi percorrido por inteiro pelo pesquisador, que 

registrou vários acontecimentos e situações relacionados ao tema da pesquisa, por 

meio de anotações e imagens. 

Após a coleta de dados, foi realizada a análise de conteúdo temático-

categorial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar este artigo, se constata que a influência do fluxo migratório 

chinês no distrito da Liberdade existe, pelo que se pode averigar no material 

bibliográfico existente e por intermédio da observação feita na cenografia externa 

que, cada vez mais vem sendo evidente nas ruas e avenidas da região. 

Conforme Galvão (2008) cita, muitos japoneses que residiam na região, se 

mudaram para outras localidades da cidade de São Paulo. Seus filhos tomaram 

novos rumos em termos profissionais, fazendo com que não houvesse sucessores 

para os estabelecimentos locais. Com a chegada dos chineses, os mesmos 
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acabaram adquirindo parte desses comércios e imóveis, impactando diretamente na 

cultura e economia do bairro, disseminando seu legado étnico e introduzindo a sua 

hospitalidade. 

Os diversos grupos étnicos chineses se misturam pelas ruas, casas, prédios 

e estabelecimentos comerciais, expressando-se pelas mais diversas formas, por 

intermédio de seus dialetos, sua gastronomia, comportamento e por sua 

hospitalidade, fazendo com que o local seja um ambiente multicultural e 

diversificado. 

Conclui-se que os chineses tem impactado na cenográfia interna e externa 

do bairro, assim como, no que diz respeito às caracteristicas culturais e comerciais. 

Se verifica também a presença de outros grupos étnicos em minoria, como 

os bolivianos, refugiados de diversas nacionalidades, coreanos e vietnamitas, além 

de brasileiros de outros estados. 

As considerações apontam para as várias mudanças que ocorrem no 

distrito, devido ao fluxo migratório chinês, bem como a apropriação do legado étnico 

e da hospitalidade chinesa pela atividade turística, no que diz respeito à oferta de 

restaurantes, mercearias, lojas e eventos. 
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