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Resumo: Procuramos diagnosticar as formas de inserção social e 
territorialização na cidade de São Paulo dos três principais fluxos migratórios 
asiáticos entrados no país, japoneses, chineses e coreanos, através de um 
estudo do processo histórico de construção de seus enclaves culturais e dos 
efeitos da cultura de massa asiática em São Paulo. Os espaços étnicos provaram 
que atuam como mantenedores culturais e agem como portas de entrada dos 
fluxos de cultura popular asiática que é apropriada por essas comunidades e que 
influencia a sociedade brasileira. 
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 Introdução 

 

A partir do ano de 1810, é verificada a primeira leva de imigrantes 

chineses no Brasil, inaugurando o início das imigrações asiáticas no País.  Em 

1908, os imigrantes japoneses desembarcam no país pela primeira vez. No ano 

de 1963, oficializa-se o início do processo migratório coreano. Essas levas 

migratórias possuem pronunciado impacto na formação da sociedade brasileira 

e na própria História da construção do Brasil, impondo um cenário de mudanças, 

desafios e possibilidades.  

 Existe uma grande lacuna na produção acadêmica brasileira quando se 

trata dos fluxos migratórios asiáticos. A bibliografia acerca do tema é escassa, 

existindo maior produção acerca da imigração japonesa, pelo fato desta ser uma 

comunidade melhor estabelecida no País, já que se encontra presente nele há 

mais de 100 anos e possui uma grande gama de associações comunitárias. 

Outro elemento que contribui para que essa comunidade seja mais estudada é 

a presença de muitos descendentes de japoneses (nikkeis) nas universidades 

que escolhem se debruçar sobre tal tema. Já nos casos das comunidades 

chinesa e coreana, a literatura é praticamente inexistente, pelo fato de serem 

comunidades que se estabeleceram mais recentemente no Brasil e que se 

dedicam principalmente a atividades comerciais, de modo que o ingresso de 

descendentes de chineses e coreanos nas universidades brasileiras ainda é 

incipiente, o que conduz à pequena produção acadêmica acerca do tema. De 

modo geral, pode-se inferir que a ausência de estudos acerca das imigrações 

asiáticas no Brasil decorre pelo fato da diminuta quantidade de estudiosos e 

especialistas brasileiros em Ásia, de modo que um reflexo desse fenômeno é a 

inexistência de cursos de Estudos Asiáticos nas universidades brasileiras, 



diferentemente do que ocorre nas instituições de ensino superior nos Estados 

Unidos e Europa.  

 Dessa forma, esta pesquisa busca ser uma contribuição na supressão 

desta grave lacuna, de forma que ela é a primeira a realizar uma análise 

simultânea das comunidades japonesa, chinesa e coreana. Realizaremos uma 

investigação acerca do processo de territorialização dessas comunidades 

imigrantes na cidade de São Paulo, por meio de uma retomada do processo 

histórico de construção de seus espaços étnicos, que são os bairros da 

Liberdade, famoso pela sua grande concentração de imigrantes japoneses e 

chineses, e do Bom Retiro, que é conhecido por ser um reduto tradicional de 

imigrantes coreanos e terminaremos com um mapeamento da ação da cultura 

popular asiática na sociedade paulistana. 

1. Objetivos  

Os objetivos da pesquisa são avaliar 1) as funções desempenhadas pelos 

espaços étnicos; 2) as contribuições desses enclaves étnicos ao contexto urbano 

paulistano; 3) as relações desenvolvidas entre as comunidades imigrantes e os 

espaços étnicos; 4) as relações desenvolvidas entre os paulistanos não-

descendentes de asiáticos e esses espaços étnicos e 5) as formas de integração 

dos membros desses grupos alóctones à sociedade majoritária. Esperamos que 

tal investigação suscite novas pesquisas relativas à temática das migrações 

asiáticas no Brasil. 

2. Metodologia 

  A investigação foi realizada por meio de extenso levantamento 

bibliográfico, como livros, revistas acadêmicas, trabalhos científicos, relatórios 

de agências governamentais nacionais e estrangeiras, além de visitas aos 

bairros da Liberdade e do Bom Retiro para que fosse possível apreender a forma 

como se deu a apropriação do espaço urbano pelos integrantes das diásporas 

asiáticas.   

3. Desenvolvimento 

3.1 Japoneses e chineses no Bairro da Liberdade 

 



A Ata Municipal de 1829 registra que a atual área do bairro da Liberdade 

abrigava o Largo do Pelourinho (posteriormente denominado de Largo 7 de 

setembro e hoje incorporado à Praça João Mendes), área que era o antigo 

Distrito Sul da Sé. Ali começavam duas ruas: a Rua da Forca (atualmente Av. da 

Liberdade) e o Caminho do Mar (hoje Rua da Glória).  Havia duas igrejas no 

Largo da Cadeia (hoje, Praça João Mendes), a dos Remédios (1727) e a de São 

Gonçalo (1756). Em 1874, o Teatro São José foi inaugurado nesse local, onde 

eram realizados espetáculos abolicionistas. A região era ladeada por colinas e 

chácaras de grande extensão onde residia a elite paulistana. O nome “Liberdade” 

aparece registrado pela primeira vez na Câmara Municipal em 4 de maio de 

1831, quando o vereador Cândido Gonçalves Gomide fez a indicação do nome 

no chafariz que se localizava no largo São Francisco (BAIRRO..., 2004). 

 A presença de imigrantes japoneses no bairro data de 1912, quando se 

estabeleceram na Rua Conde de Sarzedas, que era uma ladeira íngreme em 

que havia apenas duas ou três casas do lado direito e do lado esquerdo, 

enfileiravam-se casas assemelhando-se a uma muralha de pedra, e na ladeira 

inferior havia um extenso brejão, coberto de matagal e recortado por um córrego. 

Um dos motivos de se escolherem essa rua para morar é que quase todas as 

casas tinham porões, e os aluguéis dos quartos no subsolo eram 

surpreendentemente baratos  

A presença japonesa se concentrou nas zonas central e norte da 

Liberdade, principalmente nas ruas: Conde de Sarzedas, Galvão Bueno, 

Tabatinguera, Tomás de Lima, Conde do Pinhal, Conselheiro Furtado, 

Estudantes, Glória, Irmã Simpliciana, Carolina Augusta, Oliveira Monteiro, São 

Paulo e João Carvalho, moldando o que seria chamado de “Bairro Oriental”, com 

a abertura da Associação de Japoneses, uma escola primária, um local para 

atividades comunitárias, quitandas, casas de tofu e manjuu, atraindo também os 

japoneses do interior para o bairro. A área do Bairro Oriental é um espaço 

delimitado dentro do Bairro da Liberdade, que, devido à presença de elementos 

japoneses (placas em japonês, lojas de produtos típicos, associações 

comunitárias), constituiu-se como um microcosmos individualizado em relação 

ao resto do bairro (GÓES, 2012).  



No ano de 1969, a Prefeitura de São Paulo anunciou o plano de 

transformar a Liberdade em um autêntico “Bairro Oriental”, de cunho temático. O 

projeto era de autoria do jornalista Randolfo Marques Lobato, cuja meta era 

copiar o modelo das Chinatowns das grandes metrópoles do mundo e, no caso 

paulistano, seria uma Japantown. Em 1974, começou a transformação 

arquitetônica da Liberdade. Na Rua Galvão Bueno foi erguido um imponente torii 

vermelho no Viaduto Cidade de Osaka, simbolizando o portão de entrada do 

bairro. Os postes comuns foram substituídos pelos icônicos postes vermelhos 

com as três lanternas suzurantô, que funcionam como diferenciadores entre a 

“Liberdade japonesa” e a “Liberdade brasileira” (BAIRRO..., 2004; GÓES, 2012).       

 A presença chinesa no bairro da Liberdade data da década de 1960, 

quando abriram os primeiros restaurantes no bairro, sendo responsáveis pela 

transição do bairro como puramente japonês para um bairro de caráter 

cosmopolita e asiático, ou no caso, o que configura o Bairro Oriental.  Grande 

parte das lojas de japoneses da década de 1960 cedeu lugar nos anos 1990 para 

os stand shoppings (lojas de tamanho reduzido) e com eles novos comerciantes 

de ingredientes asiáticos, principalmente oriundos da China e de Taiwan.  

 Hoje, a Liberdade atrai muitos japoneses e descendentes pelo comércio 

de roupas, alimentos, utensílios, festas típicas, entre outros, atraindo também 

uma grande clientela não-nikkei, bem como turistas estrangeiros que visitam a 

cidade. Muitas entidades assistenciais e organizações de províncias (kenjinkai) 

continuam a ser sediadas no bairro e as celebrações tradicionais têm a Praça da 

Liberdade e a Rua Galvão Bueno como palco de realizações, sendo esta ainda 

o coração do mundo japonês no Brasil. A Rua Tomás Gonzaga possui a maior 

concentração de restaurantes japoneses e a Barão de Iguape é centro de bares 

típicos (izakaya).   

3.2 Remodelando o Bom Retiro: Tecendo sonhos  

O começo da ocupação do atual bairro do Bom Retiro data do início do 

século XIX. Na época, os terrenos que hoje conformam o bairro eram chamados 

de Campos de Guaré e possuíam sítios de recreio e chácaras banhadas pelo 

Rio Tietê. Durante a maior parte do século XIX, o Bom Retiro foi uma região 

intermediária entre a zona rural e a urbana. 



Em 1860, instala-se no bairro a primeira grande olaria da cidade, a Olaria 

Manfred, que retirava a argila das várzeas do Tietê e era de propriedade do 

imigrante judeu alsaciano Manfred Mayer. Mas, a urbanização do Bom Retiro 

ocorreu apenas na década de 1880, pela venda e revenda de lotes dos terrenos 

das chácaras, cujas transações imobiliárias (compra e venda, hipoteca, edital de 

praça e inventário) eram realizadas em sua grande maioria por imigrantes 

italianos, portugueses e espanhóis (TRUZZI, 2001). 

 O ano de 1965 é o ano em que os imigrantes coreanos que chegam ao 

Brasil através da Bolívia e os que deixam as fazendas nas áreas rurais, devido 

às experiências agrícolas fracassadas, se dirigem para a cidade de São Paulo. 

A necessidade de prover o sustento familiar e a preocupação com a educação 

dos filhos os atrai para a capital paulista (YANG, 2011).     

 Muitos desses imigrantes, para sobreviver praticavam o bendê, que era a 

venda de produtos de casa em casa e o termo era oriundo da palavra portuguesa 

“vender”, que para eles, soava dessa forma. Hoje existe a tendência de usar a 

palavra bendê para designar a venda de produtos relacionados à fabricação de 

roupas, como tecidos e aviamentos. Porém, na época, o termo se referia à venda 

a domicílio de quaisquer produtos trazidos da Coreia que se acreditava que valia 

a pena vender.  

 O ciclo do bendê foi crescendo indefinidamente e um novo ciclo o 

sucedeu, o ciclo da costura. Esse ciclo começou por volta de 1968, quando a 

demanda pelos produtos comercializados pelos ambulantes coreanos começou 

a aumentar e os imigrantes ficaram sem roupas para vender. Aqueles que não 

encontraram outras atividades que lhes garantissem o sustento, voltaram-se 

para a costura (YANG, 2011).   

  Outros locais importantes para a sociabilidade são os restaurantes e 

associações da colônia. Em todos esses casos, as pessoas que fazem parte de 

um mesmo círculo podem formar um kye, uma espécie de consórcio voltado para 

reunir capitais que serão revertidos para um determinado objetivo perseguido 

por seus membros. É uma estratégia comum utilizada na montagem do próprio 

negócio (TRUZZI, 2001). 



Os coreanos são os grandes responsáveis pela revitalização do Bom 

Retiro, o que o transformou em um dos pontos comerciais mais caros da cidade 

de São Paulo. Ao se observar a paisagem das ruas Aimorés e Cesare Lombroso, 

onde se concentram as lojas atacadistas modernas dos imigrantes coreanos, é 

possível constatar a magnitude das transformações em curso: deslocando-se do 

comércio popular (atacadista e varejista), das ruas adjacentes e do bairro do 

Brás, por entre calçadas estreitas apinhadas de pessoas e comércio ambulante, 

passando-se pela paisagem cinzenta e relativamente vazia dos lugares onde se 

encontravam as antigas fábricas da região, as ruas do comércio coreano lançam 

o observador a uma espécie de shopping a céu aberto, com lojas amplas, vitrines 

altas e vendedoras impecavelmente trajadas com as roupas de coleção, 

misturando-se a calçadas mais limpas, sem fios nos postes e com uma 

segurança reforçada, bastante evidente, em frente às lojas, que permite uma 

circulação confortável de pessoas e carros, geralmente, importados (FREITAS, 

2010). 

3.3 Fluxos culturais globais: O Pop asiático em São Paulo  

A cultura de massa proveniente da terra natal das diásporas asiáticas, na 

forma de programas de televisão, músicas, filmes, desenhos animados (animês), 

histórias em quadrinhos (mangás) é principalmente consumida pelos brasileiros 

mais jovens. Sato (2007, p. 13) define o conceito de cultura popular: “A cultura 

popular e o pop convergem na criação de um referencial comum – uma 

característica, uma música, uma pessoa ou um objeto que se torna tão óbvio ou 

banal que passa a fazer parte do conhecimento universal de um povo”.  

Aqui analisaremos as três principais ondas de cultura pop asiática: o J-

Pop, do Japão, a Hallyu e o K-Pop, da Coreia do Sul, o mandarin-pop e o canto-

pop da China.  

A cultura pop japonesa é um caso único no mundo, por ter conseguido 

quebrar a hegemonia cultural estadunidense no mundo e ao mesmo tempo ser 

aceita em todo planeta, enquanto se mantém moderna e “non-Western”. O pop 

não goza de refinamento, mas conquistou a simpatia das massas, tornando o 

modo de ser do japonês e a cultura japonesa acessível ao estrangeiro comum 

(MARTEL, 2012).  



A indústria dos mangás é especialmente lucrativa, pois caso a revista faça 

sucesso, ela pode ser convertida no formato de outras mídias, como livros, séries 

de TV, filmes, animês e vídeo games, criando um ecossistema único no qual o 

mesmo conteúdo é reaproveitado. Alguns títulos famosos que seguiram esse 

percurso são: Cavaleiros do Zodíaco, do desenhista Masami Kurumada, criado 

em 1985, trata de heróis adolescentes que possuem poderes sobrenaturais e 

que são contratados por uma instituição de um milionário japonês para lutar ao 

redor mundo contra as forças do mal e Dragon Ball Z, de Akira Toriyama, surgiu 

em 1989, e conta a história de guerreiros que possuem “superpoderes” que 

defendem a Terra de vilões oriundos de outros planetas (MARTEL, 2012; SATO, 

2007).  

No Brasil, os mangás e animês são bastante populares e já conquistaram 

uma legião de fãs, especialmente pelo fato deles serem exibidos nos canais de 

televisão aberta e fechada. Os filmes japoneses ainda se encontram limitados a 

círculos de interessados pela cultura do arquipélago e aficionados pelo cinema 

nipônico, as séries de TV, principalmente as sentimentais e românticas novelas 

chamadas de dorama, ainda são restritos aos membros da comunidade 

japonesa.  

O boom da exportação da cultura coreana ocorreu apenas no fim da 

década de 1990, com o sucesso estrondoso dos dramas coreanos para a TV 

(minisséries) na China e devido à apresentação do grupo de “ídolos” pop H.O.T., 

em Pequim, de modo que a imprensa chinesa chama esse fenômeno de Hanlyu, 

termo em mandarim que significa “Onda Coreana” e que passaria a ser 

mundialmente conhecido na sua versão em coreano, Hallyu. A partir daí, a 

Coreia do Sul passou a exportar vários tipos de produtos pop como dramas para 

a TV, filmes e músicas pop (K-Pop) (MARTEL, 2012).          

O K-Pop é um dos grandes produtos culturais de exportação da Coreia do 

Sul e ela também busca fabricar os seus “ídolos”. Entre seus principais 

expoentes estão o grupo Super Junior, que foi criado em 2005 e é formado por 

13 rapazes coreanos que cantam em coreano, japonês e mandarim para 

penetrar em todos os mercados asiáticos ao mesmo tempo. Da mesma forma, a 

famosa cantora Kwon Bo-ah, mais conhecida pelo nome artístico Beat of Angel 

(BoA), também canta nesses idiomas. O K-Pop é o produto cultural coreano que 



tem a maior entrada no mercado brasileiro, seus fãs incluem descendentes de 

coreanos e de japoneses, além de brasileiros sem ascendência oriental.  

A China tem de tudo para ser uma grande exportadora de conteúdos:  

possui um potencial mercado consumidor de 1,3 bilhão de pessoas, é uma 

economia emergente que cresce a um ritmo entre 8% e 10% ao ano e uma sala 

de cinema multiplex é aberta por dia no país. Contudo, a censura governamental 

ainda é o seu principal obstáculo.  

   Para fugir da pesada censura, as produtoras cinematográficas se 

instalaram em Hong Kong, chamada de “Hollywood da Ásia”, por abrigar estúdios 

de grandes proporções que produzem uma dezena de filmes por ano, e é vista 

pelos produtores chineses como o porto através do qual a cultura chinesa pode 

conquistar o mundo. Pode-se dizer que o filme produzido em Hong Kong de 

maior sucesso foi International Affairs, uma trilogia produzida entre 2002 e 2003, 

embora tenha sido superado pelo sucesso espetacular de sua refilmagem 

dirigida por Martin Scorsese, produzida pela produtora americana Warner em 

2007. A expansão dos produtos culturais chineses além da Ásia ainda está para 

acontecer (MARTEL, 2012). 

Filmes de produção chinesa são escassos no Brasil, já que geralmente 

são de baixo orçamento e são exibidos aqui apenas em festivais de cinema, 

embora seja possível encontrar alguns deles em lojas de DVD especializadas 

em cinema asiático.  

6. Resultados   

A cultura asiática em São Paulo já perdeu a sua “autenticidade” e “pureza” 

há muito tempo (embora se imagine e se expresse como tal) e acabou por tornar-

se um objeto de consumo, modificado ao gosto do consumidor que passou a ser 

produzido em larga escala de acordo com as demandas do mercado. Mais 

precisamente, a cultura foi “commodityzada” pelo sistema capitalista, já que 

pessoas, produtos e ideias foram transformados em objetos passíveis de serem 

possuídos, comprados e vendidos. O valor do objeto é extraído para que ele 

possa entrar em um sistema de trocas e assim, ele se torna artificial, vazio de 

significado, um mero fetiche (ROGERS, 2006).  



Os imigrantes conhecem o poder apelativo da indústria cultural de seus 

países de origem e se apropriam dela como forma de negociar sua identidade 

no País, afastando sua imagem como imigrantes (uma imagem que é 

comumente negativa perante a maioria) e abraçando a imagem de portadores 

desses produtos culturais que são simpáticos ao público, como é o caso dos 

concursos de desenhistas de mangá promovidos pela colônia japonesa. O futuro 

das comunidades asiáticas no Brasil pode depender em larga escala da 

produção cultural de seus países de procedência de modo que essas formas de 

entretenimento “amaciem” as relações étnicas no País. 

7. Considerações Finais 

 A investigação diagnosticou que os espaços étnicos funcionam como 

eixos de integração comunitária, marcando elementos arquitetônicos asiáticos 

na paisagem urbana como forma de “recriar” o país de origem na metrópole 

paulista ao mesmo tempo em que tais elementos funcionam exercem a função 

de delimitar as fronteiras desses territórios que foram construídos por essas 

comunidades alóctones, balizando onde termina, nesse caso, a “São Paulo 

brasileira” e onde começa a “São Paulo asiática”, o que também sinaliza as 

fronteiras culturais dos indivíduos dessas comunidades que exclamam que sua 

origem está em outro lugar embora o seu lar seja o Brasil. Além disso, eles 

servem como portas de entrada para as informações, pessoas e mercadorias 

provenientes da terra natal dos imigrantes. Esses enclaves étnicos funcionam 

como eixos de integração dessas comunidades, amortecendo o impacto de viver 

em um país com uma cultura e hábitos estranhos aos seus membros, 

viabilizando a solidariedade e o empreendimento étnicos, fornecendo-lhes 

sustento nos primeiros anos no novo país e possibilidades de financiamento para 

os empreendimentos nascentes. As atividades comerciais praticadas pelos 

imigrantes dependem do espaço étnico, porque envolvem a comercialização de 

seus produtos culturais, como alimentos típicos, filmes em DVD e CDs de música 

da terra natal, por exemplo, voltada primariamente para os membros da 

comunidade de imigrantes que frequentam os bairros. 

A outra faceta desses territórios construídos pelos imigrantes está no 

enriquecimento cultural e econômico que eles proporcionam à cidade de São 

Paulo e à sociedade brasileira. Os bairros da Liberdade e do Bom Retiro 



dinamizaram a economia da cidade, fomentando o comércio e o turismo de áreas 

que antes eram apenas residenciais, além do fato de que abrigam exemplos de 

arquitetura asiática que são únicos entre as cidades brasileiras.  Esses bairros 

funcionam como verdadeiros “reservatórios culturais” cujo conteúdo transborda 

para a sociedade majoritária e sua cultura é difundida na cidade por meio de 

seus produtos culturais, atraindo novos adeptos que geralmente não possuem 

ascendência oriental, enquanto aumenta a aceitação dos imigrantes por parte da 

sociedade majoritária. 
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