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O BAIRRO DA LIBERDADE E OS IMIGRANTES JAPONESES 
 

 

No dia 24 de março, fomos ao famoso bairro oriental de São Paulo, a Liberdade. 

No programa, conhecemos o papel desse bairro na história da cidade de São Paulo, 

aprendemos sobre a história da imigração japonesa e a sua influência no modo de vida 

brasileiro e pudemos observar também os diferentes estilos arquitetônicos e artísticos 

presentes nessa trajetória histórica. 

Nosso ponto de encontro foi na estação Liberdade de metrô onde houve a 

apresentação da equipe, do programa e a divisão dos grupos. De lá, caminhamos até a 

Capela de Santa Cruz das Almas dos Enforcados, na Praça da Liberdade. Em seguida, 

caminhamos pela Rua dos Estudantes, até a Rua dos Aflitos onde visitamos a Capela 

dos Aflitos. Saindo da capela, caminhamos pelas ruas da Liberdade identificando as 

características do bairro. Em todos os locais o grupo sempre contando com as 

importantes informações e orientações dos monitores e do Fabiano Garcia. 

Depois fomos para o Restaurante Jardim Meio Hectare, onde almoçamos. A 

comida era muito gostosa para alguns participantes e esquisita e diferente para 

outros. Foi divertido tentar comer com hashi, os pauzinhos usados como talheres por 

chineses, japoneses, coreanos. 

Após o almoço, fomos visitar o Museu Histórico da Imigração Japonesa, que 

preserva toda a história dos imigrantes japoneses no Brasil. Nos três andares do 

Museu pudemos ver objetos e documentos que abrangem desde a assinatura do 

Tratado de Amizade Brasil/Japão (1895), a chegada dos primeiros imigrantes (1908), os 

núcleos coloniais (a partir de 1913), até a policultura.  

Em seguida, caminhamos pela pela Rua Galvão Bueno até o Jardim Japonês, 

mas estava fechado. Que pena! Não pudemos ver uma das manifestações culturais 

mais marcantes dos japoneses... O jardim combina elementos tais como terra, pedras, 

água, árvores, arbustos e flores. 

Voltamos para o nosso ponto de encontro, onde houve o encerramento e a 

avaliação da atividade. Foi um dia cheio de novidades, surpresas, novos 

conhecimentos e muita alegria. 

Paula Torres 

 

 


