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Visa a presente propositura, denominar a Praça da Liberdade - Japão, em 

comemoração aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil o local de evento que reúne a 
comunidade nipo-brasileira, com entrelaçamento das duas culturas. Com o decorrer dos anos 
tornou-se o reduto da maior colônia nipônica fora do Japão. A Liberdade é atualmente um dos 
principais pontos de visita daqueles que vem à capital. O turista mais atento pode perceber que 
imigrantes de outros países do oriente também são encontrados com frequência na região. 
Mas a despeito disso, o bairro ainda concentra manifestações culturais nipônicas. Muitos falam 
o idioma materno e várias fachadas são escritas com ideogramas japoneses e a arquitetura 
peculiar buscou a caracterização oriental do bairro por iniciativa de Tsuyoshi Mizumoto primeiro 
presidente da Associação dos Lojistas da Liberdade, com a instalação de lanternas Suzurantõ, 
tradicionais lanternas japonesas que enfeitam a maior parte das ruas da região e os grandes 
pórticos (tóri) situados na Rua Galvão Bueno, tradição esta preservada e perpetuada pelo atual 
presidente da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade Hirofumi Ikesaki. Destaque 
também para o Templo Busshinji representante da comunidade zen-budista de tradição Soto 
Shu, que fica na Rua São Joaquim próxima à praça que propomos nominar Praça Liberdade -
Japão. A Feira Oriental passou a ser organizada nas tardes de domingo, com barracas de 
comida típica e de artesanato, na praça da Liberdade e, no dia 18 de junho de 1978, por 
ocasião da comemoração dos 70 anos da imigração japonesa no Brasil, iniciou-se a prática do 
Radio Taissô, onde dezenas de pessoas fazem um sessão diária de ginástica. 

Um pouco de história 

A vinda de imigrantes japoneses para o Brasil foi motivada por interesses dos dois 
países, autorizada pelo Decreto Lei 97, de 5 de outubro de 1892 e em 1895, os dois países 
assinaram os Tratado da Amizade, Comércio e Navegação em Paris. Por decisão dos 
governos do Japão e do Estado de São Paulo levaram adiante esse processo em 1906. Assim, 
no dia 28 de abril de 1908, o navio Kasato Maru deixa o Japão com os primeiros imigrantes, 
rumo ao Brasil, e os 793 japoneses recém-chegados foram distribuídos em seis fazendas 
paulistas. 

O Bairro da Liberdade passou a abrigar os imigrantes japoneses, já no inicio do século 
passado, quando em 1909 Eitaro Ikeda, um dos tripulantes do navio Kasato Maru e 
posteriormente vários outros passaram a residir na rua Conde de Sarzedas, ladeira íngreme, 
onde na parte baixa havia um riacho e uma área de mangue, onde nasceu em 1910 um dos 
primeiros nisseis registrados com prenome em português Raul Hiroshi Ikeda, prática 
posteriormente adotada por várias gerações. Para aqueles imigrantes, aquele cantinho da 
cidade de São Paulo, no Bairro da Liberdade, significava esperança por dias melhores. Por ser 
um bairro central, de lá poderiam se locomover facilmente para os locais de trabalho. 

Em 1914 foi fundado o Hotel Ueji, pioneiro dos hotéis japoneses em São Paulo, em 
1915 foi fundada a Taisho Shogakko (Escola Primária Taisho), que ajudou na educação dos 
filhos de japoneses, então em número aproximado de 300 pessoas e no o dia 14 de julho de 
1915, foi criado o Consulado Geral do Império do Japão em São Paulo, no n°. 297 da Rua 
Augusta. Por volta de 1916, na parte baixa da rua, resolveram formar um clube para iniciar a 
prática do yakyu. 

Em 1918, inauguraram-se a Casa Mikado e a Casa Tokyo, que vendiam móveis de 
fabricação própria. Eram os primeiros estabelecimentos comerciais de imigrantes japoneses, 
abertos para o público em geral. 
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Já nessa época começaram a surgir as atividades comerciais: uma hospedaria, um 
empório, uma casa que fabricava tofu (queijo de soja), outra que fabricava manju (doce 
japonês) e também firmas agenciadoras de empregos, formando assim a "rua dos japoneses". 
As profissões e as atividades dos japoneses imigrantes passaram a variar cada vez mais. 
Trabalhavam no ramo de comércio exterior, lojas de produtos alimentícios, móveis, na área da 
construção civil, motoristas, médicos, educadores, farmacêuticos, fotógrafos, montaram 
barbearias e tinturarias. Em dezembro de 1927 o surgimento do que veio a se tornar a maior 
cooperativa agrícola da América Latina, a Cooperativa Agrícola de Cotia alavancou a economia 
e a produção agrícola no país, muito contribuiu com pesquisas e desenvolvimento de modelo 
de negócio para alavancar o agronegócio e a exportação de "commodities" principais produtos 
de exportação, fonte de divisas e riquezas ao país, dita a maior cooperativa agrícola que já 
existiu em São Paulo. 

Em 1932 eram cerca de 2 mil os japoneses em São Paulo. Eles vinham diretamente do 
Japão e também do interior, após encerrarem o contrato de trabalho na lavoura. Todos vinham 
em busca de uma oportunidade na cidade. Cerca de 600 japoneses moravam na rua Conde de 
Sarzedas, outros moravam nas ruas Irmã Simpliciana, Tabatinguera, Conde do Pinhal, 
Conselheiro Furtado, Tomás de Lima (hoje Mituto Mizumoto e dos Estudantes. Na década de 
30, o Brasil já abrigava a maior população japonesa fora do Japão. 

Em 12 de outubro de 1946 foi fundado o jornal São Paulo Shimbun, o primeiro no pós-
guerra entre os nikkeis. Em 1º de janeiro de 1947 foi a vez do Jornal Paulista. No mesmo ano 
foi inaugurada a Livraria Sol (Taiyodo), ainda hoje presente no bairro da Liberdade, A agência 
de viagens Tunibra, inicia as atividades no mesmo ano. 

Uma orquestra formada pelo professor Masahiko Maruyama faz o primeiro concerto do 
pós-guerra em março de 47, no auditório do Centro do Professorado Paulista, na Avenida 
Liberdade. Em 23 de julho de 1953, Yoshikazu Tanaka inaugurou na rua Galvão Bueno um 
prédio de 5 andares, com salão, restaurante, hotel e uma grande sala de projeção no andar 
térreo, para 1.500 espectadores, batizado de Cine Niterói. Eram exibidos semanalmente filmes 
diferentes produzidos no Japão, para o entretenimento dos japoneses de São Paulo. 

A rua Galvão Bueno passa a ser o Centro do Bairro Japonês, crescendo ao redor do 
Cine Niterói, tendo recebido parte dos comerciantes expulsos da rua Conde de Sarzedas. Era 
ali que os japoneses podiam encontrar um cantinho do Japão e matar saudades da terra natal. 
Na sua época áurea, funcionavam na região os cines Niterói, Nippon (na rua Santa Luzia - 
atual sede da Associação Aichi Kenjin kai), Jóia ,na praça Carlos Gomes e Tokyo na rua São 
Joaquim , no Bairro da Liberdade. 

Em 1948, Yukishige Tamura é eleito vereador em São Paulo, tornando-se o primeiro 
nikkey a ocupar um cargo eletivo em uma capital. Nas eleições majoritárias de 1962, já se pôde 
observar a plena integração social e política dos brasileiros descendentes de japoneses, 
quando seis nisseis são escolhidos por meio das urnas: três para a Câmara Federal 
(Miyamoto, do Paraná; Hirata e Tamura de São Paulo) e três para a Assembléia Legislativa de 
São Paulo (Yoshifumi Uchiyama, Antonio Morimoto e Diogo Nomura. 

Os anos 60 foram marcados, em muitos aspectos, pela integração dos nikkeis à 
sociedade brasileira. Além da participação ativa na vida politica por meio de seus 
representantes nas casas legislativas, eles começaram a despontar nas áreas culturais, 
notadamente na grande imprensa " onde o pioneiro foi Hideo Onaga, na Folha de S. Paulo ", e 
nas artes plásticas, com destaque para Manabu Mabe. Neste mesmo período, durante o 
governo Costa e Silva, também é nomeado o primeiro ministro descendente de japoneses, o 
empresário Fábio Yassuda, que assumiu o cargo de Ministro da Indústria e Comércio. 
Posteriormente dois outros seriam chamados a assumir cargos equivalentes: Shigeaki Ueki, 
como ministro de Minas e Energia do governo Geisel, e Seigo Tsuzuki, como ministro da 
Saúde do governo Sarney. Ainda na década de 60, mais propriamente em abril de 1964 foi 
inaugurado o prédio da Associação Cultural Japonesa de São Paulo (Bunkyô) na esquina das 
ruas São Joaquim e Galvão Bueno, posteriormente Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa 
(Bunkyo), em cujo prédio foi inaugurado em 1978 o Museu da Imigração Japonesa no Brasil. 

Em 1987, é lançada a obra considerada como referência obrigatória dentro da história 
da imigração, que é O Imigrante Japonês, de Tomoo Handa. 
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No estado de São Paulo vive, atualmente, mais de 1,8 Milhão (um milhão e oitocentos 
mil) imigrantes japoneses e descendentes que se integraram à sociedade brasileira sem perder 
seus costumes e constituem a maior comunidade japonesa do mundo e podemos citar algumas 
contribuições como a culinária, a tecnologia agrícola e os esportes como o karatê, judô, kendo 
e os mangás. 

A vida cotidiana nas ruas da Liberdade, em São Paulo, um bairro de classe média com 
arquitetura e decoração que remetem às de qualquer cidade japonesa, com suas ruas repletas 
de letreiros comerciais em português e japonês, e iluminado com lanternas vermelhas, e Tooris 
vermelhos, é um bairro alegre e cheio de visitantes em busca de gastronomia japonesa, 
culinária muito rica e saudável, uma das diversas marcas que a cultura japonesa deixou no 
Brasil e especialmente em São Paulo, cujo Bairro da Liberdade é reconhecido como Bairro 
Oriental, requeremos a aprovação dos nobres Pares para a denominação de Praça da 
Liberdade - Japão, centro turístico gastronômico, comercial e reconhecidamente um pedacinho 
do Japão. 

Fonte: Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil 

Fonte:\www.culturajaponesa.com.br 

Fonte:\www. spturis.com 
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