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A Liberdade tem uma história ri-
quíssima e um nome com significa-
do forte. É símbolo da resistência 
negra, com os escravos que ocupa-
vam a região e, com o  acolhimento 
dos imigrantes japoneses, o bairro 
se tornou um pedacinho do Japão 
no Brasil.  Posteriormente, com a 
chegada de imigrantes vindos da 
China e Coreia, a região se consoli-
dou como uma referência oriental e, 
hoje, é destino certo para os apai-
xonados por essa cultura milenar.

Consulte o horário de funciona-
mento de cada local.

Feira da Praça da Liberdade
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Sugestão de rota
Estação de metrô

Legenda

 NO CAMINHO

 Praça da Liberdade
 Rua dos Estudantes
 Capela dos Aflitos
 Rua Galvão Bueno
 Sogo Plaza Shopping
 Jardim Oriental 
 Torii e Suzurantos
 Templo Lohan
 Mercados japoneses
 Rua Thomaz Gonzaga
 Largo da Pólvora
 Museu da Imigração 

Japonesa
 Templo Busshinji
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Clique aqui e conheça mais 
cinco roteiros autoguiados:

• Ibirapuera           
• Baixo Augusta    
• Avenida Paulista 
• Centro Novo
• Centro Velho

Em apoio ao  Anime Friends

https://cidadedesaopaulo.com/vivasp/roteiros-guiados/?lang=pt
https://animefriends.com.br/


www.cidadedesaopaulo.com

PRAÇA DA LIBERDADE
Coração do bairro, representa a 
pluralidade que é São Paulo. Aos 
finais de semana ocorre a tradi-
cional feira com produtos e comi-
das típicas japonesas. Também 
é local dos principais eventos do 
bairro, como o Ano Novo Chinês.

RUA DOS ESTUDANTES
Esta rua é repleta de lojas e 
mercados de produtos típicos 
asiáticos — alguns bem curio-
sos para o público ocidental. 
Há também muitos cafés char-
mosos (alguns instagramáveis), 
que se fixaram por ali.

CAPELA DOS AFLITOS
No século XIX, muitos prisioneiros eram 

executados no Largo da Fora (atual 

Pça. da Liberdade). Suas últimas pre-

ces eram realizadas nesta capela cons-

truída em 1779, circundada pelo cemi-

tério onde os corpos eram enterrados. 

R. dos Aflitos, 70

RUA GALVÃO BUENO
É onde as principais lojas se 
concentram. Aqui você en-
contra restaurantes, lojas de 
cosméticos importados da 
Ásia, pedrarias e diversos 
mercadinhos com produtos tí-
picos japoneses.

SOGO PLAZA SHOPPING E 
GALERIAS DE COMÉRCIO
Ponto de encontro dos otakus, 
a Sogo Plaza e demais gale-
rias oferecem acessórios para 
cosplays e diversos artigos de 
decoração geek. 
R. Galvão Bueno, 40

JARDIM ORIENTAL
Sinta-se transportado para 
o Japão. O paisagismo inclui 
lago de carpas, bambuzais 
e outros elementos que fará 
você pensar que está na terra 
do sol nascente.  
R. Galvão Bueno, 72

TORII E OS SUZURANTOS
Os Suzurantos são os “postes” ins-

pirados nas lanternas japonesas 

que iluminam todo o bairro e criam 

uma atmosfera especial na região. 

Na Galvão Bueno ainda existe o 

Torii, portal sagrado japonês. 

Torii: R. Galvão Bueno, altura do 144

TEMPLO LOHAN
Local de meditação e reverência, o 

templo segue o caminho do Budismo 

Shaolin. Além das práticas espirituais, 

há aulas de Kung Fu. O espaço também 

recebe visitas monitoradas educativas.

R. Cons. Furtado, 445 

(11) 99378-5173

RUA THOMAZ GONZAGA
Esta pequena rua guarda uma 
série de restaurantes disputa-
díssimos — especialmente aos 
finais de semana — com op-
ções de pratos variados como 
lámen, sushi e yakisoba, para 
todos os gostos. 

LARGO DA PÓLVORA
Jardim construído pela comuni-
dade japonesa no antigo terre-
no de um paiol de armas. Hoje 
é uma pacífica praça de lagos 
orientais com pequenas pontes 
e suzurantos. 
Av. da Liberdade, 535

MERCADOS JAPONESES
Ao longo da Galvão Bueno e 
suas travessas você encontra 
diversos mercados de produ-
tos japoneses. De guloseimas 
diferenciadas (como doce de 
feijão) a ingredientes para re-
ceitas típicas.

MUSEU DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA
Há mais de 100 anos, o navio 

Kasato Maru atracava no Porto de 

Santos com os primeiros imigrantes 

japoneses no Brasil. A rica história 

desta colônia é contada neste museu.

R. São Joaquim, 381

TEMPLO BUSSHINJI
Representando a maior co-

munidade Soto Zen do país, o 

templo é ponto de encontro da 

colônia japonesa budista. Um 

local para meditação repleto de 

paz e simbolismos. 

R. São Joaquim, 285

Jardim Oriental

Torii
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https://www.instagram.com/sogoplaza/
https://web.facebook.com/sogoplazashoppingliberdade/?_rdc=1&_rdr
https://sogoplaza.com.br/
https://cidadedesaopaulo.com/roteirosguiados/teste-2/?lang=pt
https://www.instagram.com/templolohan/
https://www.instagram.com/templo_budista_busshinji/
http://www.instagram.com/museumhijb/
https://web.facebook.com/InstitutoLohan/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/TemploBudistaBusshinji/?_rdc=1&_rdr
http://www.facebook.com/museuimigracaojaponesa/ 
https://templolohan.com/
http://www.sotozen.com/por/activity/regional_office/south_america.html 
http://www.bunkyo.org.br/br/museu-historico/
https://templolohan.com/
http://www.sotozen.com/por/activity/regional_office/south_america.html 
http://www.bunkyo.org.br/br/museu-historico/

