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Resumo
Trata-se do estudo da vinda dos imigrantes coreanos para o bairro do Bom
Retiro, localizado na zona central de São Paulo, tendo como objetivo entender o que
torna o bairro uma zona multicultural conhecida como o bairro dos coreanos. Através
desta, procura-se conhecer as tradições da cultura coreana que ainda são mantidas
no Brasil preservando assim, a sua memória.

Palavras Chaves: imigrantes coreanos, cultura coreana, tradição, Bom Retiro,
multicultural

Abstract
It is the study of the arrival of the Korean immigrants to the district of Bom Retiro,
located in the center of São Paulo. We aim to try and understand what makes the
neighbourhood a multicultural zone known as the “Korean District”. Through this, it
is tried to know the traditions of the Korean culture that are still maintained in Brazil,
preserving its identity.

Key Words: Korean immigrants, Korean culture, tradition, Bom Retiro, multicultural

요약
이 과제는 한국 이민자들이 상파울로의 중심부인 봉헤찌로에 안식했던 시절을 주제로
정했으며 어떻게 코리아 타운이 다양한 문화를 담은 동네가 되었는지를 이해하는것에
목표를 두었습니다.
이 과제를 통해 아직도 브라질에 보유한 한국문화를 알아가는 동시에 한국에 대한 기억을
간직하는것이다.

키워드: 한국 이민자, 한국문화, 전통, 봉헤찌로, 다문화
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Introdução
O trabalho visa, por meio de estudos teóricos, estudos práticos e pesquisas,
analisar a presença dos imigrantes coreanos e sua influência no bairro do bom Retiro.
O objetivo é entender o por que o bairro é considerado como multicultural e o por que
os coreanos escolheram o local para permanecer até os dias atuais. Para os estudos
teóricos, foram utilizados artigos, mestrados, livros, sites, revistas e dissertações.
Já os estudos práticos caracterizam-se pelas visitas em campo, levantamento de
depoimentos de moradores e de pessoas que frequentam o bairro e levantamento
fotográfico. A dissertação se divide em cinco capítulos, sendo os três primeiros voltados
mais ao caráter teórico, o quarto com a mescla da teoria e a prática, enquanto o último
é totalmente voltado à aplicação.
Inicia-se com o primeiro capítulo, onde o conceito de centro cultural é abordado.
A ideia de o que é um centro cultural, o que deve ser abordado, qual o objetivo de
um centro cultural será discutido. Para a fundamentação do capítulo, foi estudado
uma dissertação de mestrado O centro cultural como equipamento disseminador de
informação: um estudo sobre a ação do Galpão Cine Horto de Luciane Borges Ramos
(2007) que aborda a ideia e a opinião de diversos autores ao longo do trabalho.
No segundo capítulo será abordado um panorama histórico. Inicialmente sobre
a Coreia com o objetivo de entender o que se passava no país para fazer com que
muitos coreanos saíssem da sua nação de origem e se deslocassem para outro. Logo
depois, o estudo histórico do bairro do Bom Retiro para entender seu surgimento e o
porque o mesmo é conhecido por ser um bairro com muitos enclaves étnicos. Para
isso, foram consultados livros como Bom Retiro, bairro central de São Paulo de Liziane
Mangili (2011) e teses como Etnias em convívio: o bairro do Bom Retiro em São Paulo
de Oswaldo Truzzi.
O capítulo seguinte segue um pouco nos estudos históricos, porém voltado agora,
para a vinda dos coreanos para o Brasil. Abordando seus interesses, suas dificuldades
e quais foram os motivos para permanecerem no país, mais especificamente, no Bom
Retiro. Além disso, é retratado o bairro como o bairro dos coreanos, sendo discutido o
que o faz ser um bairro com tais características. Como suporte ao capítulo, foram feitas
visitas em campo, com a realização de entrevistas com coreanos que frequentam o
local e possuem comércio voltados para os coreanos, além de estudos com leitura
crítica como a dissertação de mestrado O Bom Retiro dos coreanos: descrição de um
enclave étnico de Jung Yun Chi (2016).
O quarto capítulo, por sua vez, visa introduzir as tradições e costumes coreanos
em relação a arquitetura, gastronomia, música e vestimentas. Caracteriza-se por
ser um capítulo teórico e prático por se fundamentar em consultas em livros como A
jovem Coreia: um almanaque sobre uma das imigrações mais recentes do Brasil de
Yoo Na Kim (2008), experiências pessoais e consultas em sites administrados por
descendentes de coreanos.
9

Por fim, o quinto capítulo, trata-se da aplicação e interpretação dos estudos
realizados ao longo do trabalho em um objeto de projeto visando a melhoria do bairro
do Bom Retiro como bairro dos coreanos. Para fundamentar o capítulo voltado para
a proposta de intervenção, há o estudo de caso de três projetos que foram utilizados
como projetos de referência, sendo dois deles projetos realizados e o outro, vencedor
em segundo lugar de um concurso de centro cultural em Cabo Frio.
Memória: cultura coreana no bairro Bom Retiro permite aos imperitos da cultura
coreana entender e conhecer um pouco mais os costumes de um país caracterizado
pelo sofrimento entre guerras e o rápido desenvolvimento. A dissertação demonstra
que junto à vindo dos coreanos para o bairro Bom Retiro, o mesmo passou a ser
conhecido como multicultural, possuindo uma diversidade de culturas no mesmo local
que não entram em conflito. Cada vez mais, a convivência dos coreanos no bairro
do Bom Retiro faz com que o bairro seja conhecido como o bairro dos coreanos,
sendo uma cultura que atualmente está entrando em repercussão e sendo explorada
e conhecida por outras nacionalidades.
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Assim, os centros de cultura são espaços que aglutinam atividades de
criação, reflexão, fruição, distribuição de bens culturais. Constituem
um núcleo articulador e gerador de ações culturais de criação. Devem
dispor de infraestrutura que permita o trabalho cultural e devem
propiciar o encontro criativo entre as pessoas. (RAMOS, 2007, p.94)

Segundo Ramos (2007), um centro de cultura deve atrair as pessoas para a
reflexão, negando a familiaridade como o conhecido, não podendo ser simplesmente
um local de lazer. Em sua dissertação de mestrado, a autora cita autores como
Milanesi (1997), Cardoso & Nogueira (1995) e Nascimento (2004) que acreditam que
os centros culturais que conhecemos na atualidade são frutos do desenvolvimento das
bibliotecas tradicionais. Segundo os três autores, isso acontece uma vez que devido ao
avanço da tecnologia e da comunicação, foram criados novos meios para o acesso, o
registro, a organização e a divulgação de informações. Nessa situação, as mudanças
geraram a necessidade de um modelo alternativo que substituíssem as antigas
bibliotecas, surgindo assim o centro cultural. Porém, nota-se que hoje em dia, além de
transmitirem informações, os centros culturais são “instituições dinâmicas, inovadoras,
que propunham atividades mais emocionantes” (RAMOS, 2007, p.84), sendo um local
da criação de conhecimento.
Já a autora Celina Silva (1995) também citada por Ramos, afirma que os
centros culturais também podem ser associados à modernização dos museus, onde
“os museus que servem como centro culturais integram à arte visual e à performance
uma propagação de atividade mais ampla, que inclui também assuntos de história e
ciência”(RAMOS, 2007, p.88)
De acordo com Luciene Borges Ramos (2007), o centro cultural normalmente
remete a uma organização que é zelada pelo poder público, possui uma monumentalidade,
acervos permanentes, salas de exposição, cinema, teatro, biblioteca, entre outros. Para
Milanesi (1997), o que diferencia o centro cultural das bibliotecas e museus é o acervo
de produtos culturais o que possibilita a discussão e a criação de novos produtos,
sendo então espaços caracterizados pelo conhecer, pelo discutir e pelo criar.
O centro cultural pode ser caracterizado como uma instituição que possui uma
ação cultural, ou seja, uma organização que tem como objetivo
fazer a ponte entre as pessoas e a obra de cultura ou arte para que,
dessa obra, possam as pessoas retirar aquilo que lhes permitirá
participar do universo cultural como um todo e aproximarem-se umas
das outras por meio da invenção de objetos comuns. (RAMOS, 2007,
apud COELHO, 1997, p.93)

Segundo Nascimento (2004), isso acaba dando uma identidade cultural, fazendo
com que o cidadão sinta-se como um ser cultural. Logo, conclui-se que o centro
cultural caracteriza-se como um gerador de ações culturais que devem se acomodar
de recursos e infraestrutura que possibilite esse trabalho cultural entre as pessoas.
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2.1 Contexto histórico da Coreia
Coreia é um país na península da Ásia Oriental, e encontra-se entre a China, a
oeste, e o Japão, a leste

Imagem 1. Localização da Coreia
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Segundo Park Won Bock no livro Fatos sobre a Coreia publicado pelo Serviço
de Cultura e Informação sobre a Coreia em 2011, o país passou por diversas dinastias,
até que foi governada por três grandes reinos: Silla, Baekje e Goguryeo, conhecidos
como “Os Três Reinos”.

Imagem 2. Os Três Reinos
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Ao longo dos anos, estes reinos passaram a entrar em confronto e foram se
desfazendo. Inicialmente Goguryeo e depois Baekje, ambos dominados pelo reino
Silla. Logo após a junção dos três reinos, o país passou por mais duas dinastias, a
Goryeo e Joseon, até 1910, no final do império coreano.

Imagem 3. Coreia dominada pelo Reino Silla

Logo após a dinastia Joseon, a Coreia sofreu durante décadas com o domínio
dos japoneses. Países asiáticos e europeus entravam em conflito de poderes, onde
todos visavam exercer influência sob a península coreana. Em 1910, com a vitória
do Japão, a Coreia foi anexada a força ao país vizinho, sendo dominada com uma
20

política colonial. O domínio da Coreia pelo Japão foi marcado pela violência tanto
militar quanto cultural. O ensino da língua coreana passou a ser proibida em escolas,
sendo substituída pela língua japonesa, seus costumes e cultura foram modificamos
violentamente. Foram anos e anos de sofrimento e tortura.

Imagem 4. Mulheres presas durante a guerra

Imagem 5. Coreanos durante a guerra

Imagem 6. Soldados coreanos durante a guerra

Cansados do domínio japonês, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
a Coreia lutou junto com o exército chinês contra o Japão, conseguindo no final da
guerra, a sua independência definitiva. Junto com a sua liberdade, o país foi dividido
em duas partes devido as diferenças ideológicas, tornando-se assim, a Coreia do
Norte, sob a influência da União Soviética e a Coreia do Sul sob influência dos norte
americanos.

Imagem 7. Divisão da Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul
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Imagem 8. Bandeira da Coreia do Norte

Imagem 9. Bandeira da Coreia do Sul

Em 1948, novos governos foram implantados em ambos os países. Porém,
nenhum encontrava-se satisfeito, uma vez que as duas nações visavam o controle total.
Desse modo, em 25 de Junho de 1950, com a ajuda da China e da União Soviética,
a Coreia do Norte invadiu seu país vizinho iniciando assim, a Guerra das Coreias.
Esse conflito durou três anos, até Julho de 1953, quando foi assinado um armistício de
cessar fogo.
Mesmo com o fim da guerra, as duas Coreias permaneceram divididas e em
conflitos geopolíticos. A Coreia do Norte fechada em um forte sistema comunista,
com pouco desenvolvimento enquanto a Coreia do Sul seguiu o regime capitalista,
conseguindo se recurar dos conflitos e crescendo aos poucos.

Imagem 10. Tropas da Coreia do Norte invadindo o seu país vizinho

Imagem 11. Seul destruida durante a guerra

Imagem 12. Tropas sul coreanas com tanques americanos

Imagem 13. Soldados coreanos rendidos por tropas americanas

Todas as guerras prejudicaram a Coreia como um todo. Muitas mortes, fome,
falta de abrigo e a péssima condição financeira. Analisando o contexto geral, as guerras
que ocorreram ao longo dos anos e as condições de vida geradas após os conflitos
foram os principais motivos da imigração dos coreanos, não só para o Brasil, mas para
outros países como Estados Unidos e México. Porém, devido a diferença da política
implantada nas duas Coreias, a maioria dos coreanos que conseguiram migrar são da
Coreia do Sul. Pelo fato da Coreia do Norte possuir uma política baseada na ditadura,
onde pessoas são proibidas de sair do país e até mesmo de conversar com familiares
que ficaram na Coreia do Sul, aqueles que conseguiram sair do país, fugiram ou então
tiveram muita dificuldade de ter a sua liberdade. Nota-se que até hoje a Coreia do Norte
encontra-se menos desenvolvida por ser muito fechada nessa política comunista.
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2.2 Surgimento do bairro do Bom Retiro
É um bairro onde há uma renovação cíclica de imigrantes que se
misturam aos brasileiros, e onde cada grupo imprime suas marcas
materiais e simbólicas (FELDMAN, p.03).

Segundo Sarah Feldman (p.03) em Bom Retiro: bairro múltiplo, identidade étnica
mutante, o bairro do Bom Retiro surgiu a partir da urbanização das chácaras Marquês
de Três Rios, Dulley, Fazenda Municipal, Fidência Prates, Dona Maria Marcolina de
Barros, Bom Retiro, parte da Chácara Elias Chaves e parte do Sítio do Carvalho –
chácaras que faziam parte do cinturão de chácaras de São Paulo.

Imagem 14. Chácaras que deram origem ao bairro do Bom Retiro

Essa urbanização ocorreu devido ao surgimento da rede ferroviária. De acordo
com Liziane Peres Mangili (2011), a implantação da ferrovia foi em função ao aumento
da atividade cafeeira que chegava ao seu auge. Porém, com a instalação da ferrovia,
surgiu uma divisão da cidade, conhecida como “lado de cá” e “lado de lá” dos trilhos.
(VILLAÇA, 1998 apud MANGINI, 2011, p.36 )
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O primeiro constituiu a zona mais residencial, indo do Bixiga à Barra
Funda, e atingindo o Pacaembu, Avenida Paulista, Campos Elísios,
Perdizes, Água Branca e Lapa. O segundo, situou-se no centro
industrial da cidade, e se constituiu como bairros operários ao longo da
ferrovia – Ipiranga, Cambuci, Brás, Pari, Luz, Bom Retiro, Barra Funda,
Água Branca e trechos da Lapa. (BRUNO, 1984 apud MANGINI, 2011,
p.36 )
A chegada da ferrovia acabou valorizando as terras que encontravam-se nas várzeas do rio
Tietê e do rio Tamanduateí, atraindo assim, indústrias e uma grande parte dos imigrantes para a região.
O Bom Retiro caracteriza-se então como um bairro que desde o começo possui pequenas indústrias,
oficinas, comércio, instituições de ensino1 e imigrantes variados como italianos, portugueses, sírios,
russos, entre outros. De acordo com Mangili (2011, p.37), o parcelamento do Bom Retiro tinha como o
objetivo o aproveitamento das quadras. Logo, as dimensões dos lotes e a falta de infraestrutura atraiam
uma população menos favorecida, com menos recursos, tornando o Bom Retiro um bairro com uma
grande quantia de operários e que viviam em péssimas condições. Alagamentos e doenças devido
à falta de limpeza da água dos poços eram comuns na época. Apenas em 1894, o bairro passou a
possuir melhores condições de água pluvial e rede de esgoto.
A chegada de imigrantes no bairro foi de início predominante dos portugueses e italianos.
Estes adquiriam trabalho em indústrias ou em pequenos estabelecimentos comerciais/oficinas,
uma vez que embora a indústria estivesse crescendo, na época, a cidade não tinha a capacidade
de absorver a demanda de imigrantes que chegavam. Logo, devido à essa falta de estrutura para
receber os operários imigrantes, passou a surgir o comércio ambulante e o comércio dentro da própria
casa, como marceneiros, ferreiros, vidraceiros, entre outros. Aqueles que conseguiam juntar uma
certa quantia de dinheiro tinham o costume de abrir o seu próprio estabelecimento comercial ou uma
pequena indústria. Segundo Feldman (p.07), “os negócios por conta própria constituem uma estratégia
amplamente utilizada para inserção de imigrantes nas cidades.”
Os imigrantes italianos tinham uma forte presença no Bom Retiro até a década de 1940. A
partir disso, no final do século XIX e início do século XX, os judeus passaram a ganhar força no bairro.
Estes eram motivados pelas péssimas condições econômicas e políticas dos seus países de origem e,
buscavam encontrar melhores condições em outro lugar.
Entre 1916 e 1929, período da primeira guerra mundial e da revolução
russa, chegaram os “judeus russos”; na década de 1930, quando se
agrava o quadro de desemprego, com a crise econômica de 1929 que
atingiu a Europa, chegaram os “judeus polacos” e, posteriormente,
durante e após a segundo guerra mundial, em função do anti-semitismo
e perseguição nazista, chegaram os “judeus orientais”. (FELDMAN,
apud TRUZZI, 2001:5; FALBEL, 2008: 27, p.10)

1
Em 1873 foi fundada a Sociedade Propagadora de Instrução Popular que, em 1882, foi
reorganizada como Liceu de Artes e ofícios. Em 1884, surge a primeira Escola de Ensino Primário
Prudente de Morais. Em 1905, há a instalação da Escola de farmácia e, em 1907, o surgimento do
Colégio Santa Inês, instituições de ensino que serviam toda cidade.
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Atraídos pelo baixo preço do aluguel das propriedades de um senhor chamado
Manfred Mayer, instalaram-se nas ruas mais movimentadas como José Paulino,
Prates e Ribeiro de Lima. Em Bom Retiro, bairro centro de São Paulo transformações
e permanências 1930-1954, Liziane Peres Mangini (2011) apresenta o depoimento de
Ida Coulicoff (2011, p.156) onde a mesma diz que os judeus só vinham morar no Bom
Retiro porque Manfred Meyer havia construido uma vila onde alugava as casas a um
preço muito baixo. E como muitas pessoas não tinham condições de pagar, o aluguel
não era cobrado, atraindo um grande número de indivíduos. Normalmente, os judeus
que recém chegavam em São Paulo procuravam residências pelo Bom Retiro pelo fato
do bairro já abrigar outras famílias judias. Desde o início os judeus empreenderam no
comércio, não se inserindo no mercado de trabalho como trabalhadores assalariados,
o que a maioria dos imigrantes costumavam fazer. De início viviam através do comércio
ambulante e, só depois abriam um comércio próprio voltando principalmente para a
venda de vestuário.

Imagem 15. Judeus com seus comércios, em 1946
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De acordo com Oswaldo Truzzi (2001), no início da década de 40, parte do Bom
Retiro já possuía características da cultura judaica. A construção de sinagogas, pessoas
com traços da cultura como barba e vestuário típico e comércios com alimentos e
objetos da colônia geravam um ambiente confortável para os imigrantes judeus. Além
disso, Truzzi afirma que o desenvolvimento comercial foi um dos fatores que gerou a
mudança no cenário do bairro. Edifícios residenciais passaram a surgir, substituindo
os antigos cortiços e pensões que faziam parte da característica residencial do bairro.
Pelo fato das atividades comerciais terem aumentado na região, os imóveis foram
valorizados e fábricas e lojas foram tomando conta dos antigos casarões. No início
da década de 50, o caráter de uso misto do bairro, ou seja, residencial e comercialindustrial gerou insatisfação para os judeus. Logo, aos poucos os mesmo começaram
a viver em outros bairros.
Após os judeus, a partir da década de 60, o Bom Retiro passou a se transformar
no bairro dos coreanos. Assunto que será abordado nos próximos capítulos.
O Bom Retiro pode ser considerado um bairro distinto. Não apenas pelo fato de
possuir um isolamento físico – cercado por ferrovias e rios – mas também pelo falo de se
destacar pela “identidade étnica que transparece na sua constituição material através
da presença sucessiva de enclaves éticos” (JUNG, 2016, p.29). Pode ser considerado
segundo Feldman como um bairro que possui uma identidade étnica mutante devido a
cadeia industrial e comercial da área, que permite essa mudança de culturas presentes
no bairro independentemente se os grupos compõe ou não a maior parte da população.
Pode-se dizer assim, que o Bom Retiro caracteriza-se como um bairro multicultural
que viveu atraindo e abrigando indivíduos de diversas nacionalidades, dando ao bairro,
o caráter étnico.
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3.1 Vinda dos coreanos para o Brasil
Como já foi abordado anteriormente no capítulo 2, a guerra foi um dos principais
fatores para a imigração coreana à outros países, sendo Brasil, um deles.
Segundo CHOI (JUNG, 2016, p. 83 apud CHOI, 1991, p.49-51):
O Brasil foi o país escolhido pelo governo sul coreano para a primeira
experiência de emigração de caráter oficial e o primeiro grupo de
pessoas selecionadas para tal experiência consistiu em 92 civis e 11
ex-militares. Eles embarcaram no porto de Busan em dezembro de
1962 deixando para trás o país assolado pela pobreza e pela guerra
e regido pela ditadura militar, e tomaram o rumo da cidade de Santos.

Antes da imigração oficial foram feitas visitas nos futuros terrenos onde os
coreanos viveriam. Na época, era comum que os imigrantes trabalhassem em lavouras
e o resultado foi melhor do que o esperado. O clima tropical, a hospitalidade brasileira
encantaram a comissão de coreanos enviada para a visita. Além disso, segundo
KIM (2008), pelo fato do Brasil ser um país que estava em desenvolvimento, havia
a expectativa de que a sua economia ainda iria crescer e empregos iriam surgir.
Porém, pelo fato dos coreanos não terem familiaridade com a agricultura e por muitas
terras serem impróprias para a agricultura e a própria moradia, não ocorreu como foi
planejado.
Os recém-chegados não tinham lugar para morar nem para trabalhar. Devido
ao fracasso da imigração rural coreana, o Brasil passou a não permitir a vinda dos
coreanos. Porém, segundo JUNG (2016), o decreto não foi seguido, uma vez que os
coreanos passaram a entrar de forma ilegal no país, cruzando as fronteiras dos países
vizinhos como Paraguai e Bolívia. Os anos foram passando e mais coreanos chegavam
no Brasil. Ainda de acordo com JUNG (2016), outro fator para os estrangeiros orientais
irem para cidade e não para a área rural era o fato dos mesmos serem de origem
urbana e terem o desejo de educar os seus filhos na cidade, uma vez que a educação
é muito prezada na Coreia.
O primeiro local que reuniu uma grande quantidade de coreanos foi o Glicério,
bairro onde já havia alguns coreanos que vieram para o Brasil junto com a imigração
japonesa. Alguns destes tinham o seu próprio negócio de confecção e com isso,
empregavam a grande maioria dos coreanos, ou na atividade da costura em suas
próprias residências ou vendendo mercadoria de porta em porta.
A presença de imigrantes (...) está na base do sucesso econômico
dos coreanos no ramo da confecção, pois eles forneciam a preço
baixo o que costuravam em casa, nas oficinas caseiras e clandestinas,
corroborando, com a mão de obra barata, a alta competitividade dos
coétinicos nos polos têxteis do Bom Retiro e do Brás. (JUNG, 2016,
p.85)
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Após conseguirem juntar uma certa quantia de capital, os coreanos passaram
a morar nos bairros ao redor do Glicério, como Cambuci, Ipiranga e Aclimação nos
meados de 1970 (JUNG, 2016, p.84 apud id., 1991, p.100).
Em entrevista com Hyun Kyung Shin, coreana que chegou ao Brasil com quatro
anos de idade, sua vinda para o Brasil com sua família foi difícil. Entrevistada, contou
um pouco de como foi a sua experiência e a de seus familiares.
Os coreanos prezam muito a educação e as ações do primogênito. Ser o filho
mais velho é sinônimo de ser o exemplo, ou seja, o dever de cuidar da família é a
sua responsabilidade. Seu pai Jong Chul Shin (15/05/1929 - 21/07/2014), antes de
vir para o Brasil trabalhava sozinho para sustentar o pai, a madrasta, os oito irmãos,
sua esposa e os quatro filhos. A sua vida baseava-se em muito trabalho para que
sua família pudesse viver. E assim seria até o final. A tradição do primogênito ser o
responsável da família fez com que o Sr. Shin fosse proibido de servir o exército e de
virar padre para poder sustentar os seus parentes. Desse modo, devido o pós-guerra
e a condição de vida que tinha, decidiu migrar para o Brasil para tentar ter uma vida
melhor. No dia 06 de fevereiro de 1972, Jong Chul Shin chegou ao Brasil junto de sua
esposa e seus quatro filhos. De início, viveram na casa de conhecidos no Cambuci
e logo depois mudaram-se para um cortiço. Devido a dificuldade da língua, foram
enganados e até mesmo roubados. Foi uma adaptação difícil, mas batalhadora. Para
juntar dinheiro, Sr. Shin ia de porta em porta para vender peças de roupas, e depois
de muito esforço conseguiu juntar suas economias e alugar uma casa para exercer
sua antiga profissão: ser fotógrafo. Ele e sua família moravam atrás da loja e só depois
de um tempo conseguiram alugar um apartamento na frente do comércio. O fato de
viverem em um bairro onde já havia coreanos ajudou muito na adaptação.

Imagem 16. Hyun Kyung Shin com sua família em Santos
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Imagem 17. Hyun Kyung Shin com seu pai na loja de fotografia

A confecção de roupas ou a venda de produtos de porta em porta eram atividades
comuns entre os imigrantes coreanos, uma vez que era de fácil acesso, não precisava
muito de capital, o risco de vida no trabalho era pequeno e era possível empregar toda
a família, até mesmo as crianças.
Angela HaeWon Chong ao ser entrevistada relatou que também chegou ao
Brasil com 4 anos de idade. Na época, a economia da Coreia ainda estava instável
devido o pós-guerra. Seu pai era professor de educação física em uma universidade
em Seul, porém visava o crescimento. Logo, encontrou no Brasil uma oportunidade.
Segundo Chong, enquanto seu pai cuidava dos filhos, sua mãe saída de manhã cedo
para vender roupas femininas que eles costuravam em casa, de porta em porta. 		
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Após um tempo, com o melhoramento da economia, novos negócios e
oportunidades surgiram. Seus pais continuaram no ramo da costura, alugaram uma
oficina no Taboão da Serra, contrataram costureiras e abriram uma boutique feminina
em Pinheiros. Logo após a boutique, entraram no ramo da bijuteria/semi-joias.
Aos poucos os coreanos foram se espalhando na confecção, até chegarem no
bairro do Bom Retiro, onde até hoje continuam com suas fábricas e lojas de varejo.
Segundo JUNG (2016, p.86), a medida que a atividade de confecção dos coreanos
emergia, uma diferença social dentro da colônia coreana passou a surgir dividindo o
padrão de ocupação na cidade de São Paulo. De um lado, o Bom Retiro se tornou
como o novo Glicério, o bairro dos coreanos. Bairro onde os mesmos já possuíam
suas confecções, sendo atraídos pelo desejo de morar perto do seu local de trabalho
ou aqueles que não tinham muita capital, abrindo pequenos negócios voltado para a
colônia. Do outro lado, as antigos imigrantes que visavam continuar vivendo no Brasil
e já possuíam uma boa situação econômica. Logo, procuravam viver em bairros de
classe média a alta, como Higienópolis, Perdizes e Aclimação, regiões que possuem
fácil acesso ao Bom Retiro, onde a maioria possuía algum negócio.
Por mais que os coreanos tenham se dedicado e muitos continuam investindo
na confecção, a vinda das multinacionais mostra-se como uma nova forma de trabalho.
Surge assim, novas ocupações territoriais em outras cidades como Piracicaba e
Campinas. Muitas famílias coreanas são transferidas para o Brasil para trabalharem
nessas multinacionais. Algumas ficam o tempo necessário e voltam para o país de
origem e outras continuam devido à novas oportunidades. Beatriz Sul Ki Park, por
exemplo nasceu no Brasil, porém possui pais coreanos. Entrevistada relatou que seu
pai trabalha na empresa coreana Hyundai que possui a sede em Campinas. Porém,
diferente das outras famílias, onde todos costumam se mudam para uma nova cidade,
Beatriz mora no Bom Retiro com sua mãe e sua irmã enquanto seu pai mora sozinho
em Campinas devido ao trabalho e apenas nos finais de semana volta para São Paulo
para encontrar sua família.
Nota-se que divergindo com os demais imigrantes que encontraram no Bom
Retiro o começo da história de sua imigração, para os coreanos o bairro apresenta-se
como uma oportunidade de ascensão econômica, tendo a confecção como principal
meio de sucesso.
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3.2 Bom Retiro dos coreanos
Como visto anteriormente, o bairro do Bom Retiro transformou-se do bairro
dos judeus para o bairro dos coreanos. Isso ocorre não apenas devido a confecção,
mas também por causa das moradias, estabelecimentos comerciais e serviços que
acabaram surgindo para suprir a necessidade da colônia coreana, itens que serão
abordados ao decorrer do tópico.
Quando o bairro é citado, o primeiro pensamento das pessoas está relacionado
ao comércio varejista e atacadista que corre pelas ruas do Bom Retiro. Inicialmente,
após se estabelecerem em pontos comerciais, os coreanos empregavam o sistema de
pronta entrega, onde os estoques eram abastecidos de acordo com as necessidades,
sem precisar agendar a produção das peças meses antes (JUNG, 2016). Passaram a se
espalhar pela famosa Rua José Paulino, adentrando às galerias, caracterizadas como
“extensões das calçadas para o interior da quadra” (JUNG, 2016, p.101), chegando
em outras ruas, como Rua Aimorés e Professor Cesare Lombroso. Atualmente, tanto
a Rua Aimorés quanto a Rua Lombroso são consideradas as ruas da “classe alta”,
apenas com lojas de atacado e de alto nível. Coreanos que possuem empreendimentos
nessas duas ruas são conhecidos por ter uma confecção de sucesso. Um exemplo é a
loja Amissima que encontra-se na Rua Aimorés. Nos últimos meses a marca fez tanto
sucesso que já possui lojas no shopping Cidade Jardim e no shopping JK Iguatemi
aparecendo até na Vogue Brasil, famosa revista de moda.

Imagem 18. Suzana Cha, dona da Amissima junto com o time Vogue Brasil
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A importação de tecidos e aviamentos no Bom Retiro também é uma atividade
recorrente entre os coreanos. Francisco Kim relatou que possuía uma loja física voltada
à venda de tecidos no Bom Retiro, mas que devido a problemas pessoais precisou
encerrar o trabalho. Atualmente, junto a três sócios possui um escritório voltado à
importação de tecidos. Por ter fluência em português, inglês e coreano, pode ser
considerado como uma das pontes de ligação de importação de tecido entre Brasil –
China – Coreia.
Em relação a estabelecimentos de serviço, no Bom Retiro existem diversos
restaurantes e cafés que produzem comidas e doces típicos da Coreia. Os restaurantes
encontram-se mais concentrados na Rua Correia de Melo, enquanto os cafés
encontram-se espalhados, sendo os mais famosos na Rua Prates. Inicialmente tanto
os restaurantes quantos os cafés eram mais frequentados pelos coreanos, porém
ultimamente tem sido reconhecido por brasileiros. O restaurante Seok Joung, por
exemplo, já fez algumas aparições na televisão, enquanto o café BellaPan Bakery
já apareceu em revistas e jornais como Veja e Folha São Paulo. Os dois tipos de
estabelecimentos são conhecidos por ser pontos de encontro entre os coreanos para
um almoço/jantar depois do trabalho ou até mesmo para tomar um lanche da tarde.
Os cafés coreanos por serem mais aconchegantes, com um design de interior mais
elegante chamam mais atenção dos consumidores, sendo um forte ponto de encontro
entre a colônia.

Imagem 19. Entrada do restaurante Seok Joung
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Imagem 20. Entrada do BellaPan Bakery

Imagem 21. Interior do BellaPan Bakery

O Bom Retiro também possui mercearias coreanas que importam mercadorias
para culinária. Oscar Byoung, filho de um dos sócios do Lotte – uma das mercearias
espalhadas pelo bairro – relatou que o comércio já existia a um tempo, mas que
sua família pegou o ponto e deu continuidade ao trabalha há mais de vinte anos. O
mercado atende todos os moradores da região, de diversas descendências culturais
como judeus, japoneses e chineses. Porém, o público alvo e mais frequente são os
coreanos de todas as idades, justamente pelo fato da venda de produtos importados
para a culinária coreana (temperos, bebidas, doces, comidas instantâneas, chás, entre
outros).
O interessante é que os funcionários brasileiros que trabalham no local falam o
básico do coreano. Os mesmos aprenderam por interesse próprio por curiosidade na
língua e também pela vontade de conseguir entender e se comunicar com os clientes.
Isso também acontece nas feiras que ocorrem de quinta feira no bairro. Muitos feirantes
vendem alimentos que são bem consumidos pelos coreanos e também sabem falar o
básico da língua. Enquanto os coreanos andam pela feira é possível escutar palavras
como agashi (em coreano 아가씨) que significa moça e até mesmo o nome dos
produtos em coreano. Existem também muitos barzinhos tipicamente coreanos que
ficam abertos até a madruga. Estes vendem bebidas alcoólicas coreanas além de
servir uma variedade de comidas também coreanas. Caracterizam-se como o ponto
de encontro dos jovens coreanos de sexta feira e sábado a noite.
É possível notar que o bairro possui muitos estabelecimentos que ajudam na
adaptação dos imigrantes coreanos. Não é em vão que muitos coreanos escolheram
o bairro para viver. Apesar de todos os itens citados anteriormente, o principal ponto
que atrai os coreanos de todas as idades para o bairro são as igrejas coreanas. Estas
são consideradas por Jung (2016, p.171) como “principais centros de socialização da
colônia coreana”, uma vez que não oferecem apenas ensinamentos religiosos, mas
também realizam eventos de lazer para os seus fieis. Só no Bom Retiro existem mais
de cinco igrejas coreanas evangélicas e apenas uma igreja católica coreana.
A Igreja católica conhecida como Paróquia Pessoal Coreana São Kim Degun
teve sua primeira sede em Ipiranga, mas devido a reclamações dos fieis por falta de
infraestrutura e por não se localizar perto do Bom Retiro, onde muitos residiam, em
1991 foi comprado um terreno no bairro desejado (JUNG, 2016, p.173).
Em 2004, foi inaugurada a nova igreja católica coreana, muito conhecida pela
sua monumentalidade e também por possuir uma infraestrutura para o lazer e para
realização de eventos. Além da área para realização da missa, possui capela, creche,
salas de aula, quadra, auditório e refeitório.
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Imagem 22. Igreja católica coreana no Ipiranga

Imagem 23. Inauguração da Igreja catõlica no bairro do Bom Retiro

Mas o que a igreja faz para juntar tantas coreanos? Muitos eventos são
realizados voltado para os idosos. Desde aulas, passeios e almoços. Já para os jovens
existem as aulas da língua coreana que acontecem aos sábado das 9h até 13h e as
aulas de catequese que ocorrem aos sábados para os alunos entre 15 – 17 anos e aos
domingos para os alunos entre 05 – 14 anos. As aulas de catequese são dadas por
jovens coreanos entre 19 – 26 anos como trabalho voluntário que se reúnem de dia de
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semana e final de semana para preparar aulas, eventos e viagens para as crianças.

Imagem 24. Grupo de jovens professores catequistas que dão aulas aos domingos

Entrevistada, Stephanie Kang relatou que nasceu no Brasil, porém foi morar
no México. Com 10 anos voltou para o país de origem com a sua família, porém
teve muita dificuldade em se adaptar. Pelo fato de só saber falar espanhol e coreano
teve obstáculos para fazer amigos. Segundo Kang, a igreja foi essencial para a sua
adaptação. Por frequentar igreja coreana, suas primeiras amizades foram da igreja e
isso fez com que ela conseguisse se abrir mais e conhecer pessoas fora da colônia.
Hoje em dia, Stephanie é professora de catequese aos sábados e convive diariamente
com os coreanos.
Para os idosos, o bairro é ótimo uma vez que os mesmos conseguem se
comunicar facilmente, todos os estabelecimentos são próximos, não sendo preciso
o uso dos automóveis, é perto de transporte público e, como muitos idosos moram
no Bom Retiro, muitos se encontram durante a tarde para passear ou conversar, não
ficando sozinhos em casa.
Por ser conhecido pela presença de coreanos, pelo menos uma vez por ano
o bairro realiza o Festival da Cultura Coreana, atraindo tanto os coreanos quantos
os brasileiros que se interessam ou gostariam de conhecer a cultura. É um evento
que reúne shows, barracas com comidas típicas, workshops e diversas atividades que
interagem o público e os fazer aprender um pouco mais sobre a tradição coreana. Este
ano, nos dias 10, 11 e 12 de Agosto foi realizado no bairro a 12º edição do Festival da
Cultura Coreana. Evento de entrada gratuita e organizada pela Associação Brasileira
dos Coreanos trouxe diversos shows de grupos vindos da Coreia, danças tradicionais
coreanas, grupos covers de k-pop, comidas, oficinas, entre outras atividades.
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Imagem 25. Dança tradicional coreana apresentada no Festival da Cultura Coreana

Imagem 26. Abertura do Festival da Cultura Coreana

Imagem 27. Apresentação de TaekWondo, luta tradicional coreana

Imagem 28. Quiosques com comida coreana no Festival da Cultura Coreana

Imagem 29. Oficinas com jogos coreanos

Percebe-se que existem diversos elementos que fazem com que o Bom Retiro
tenha o título de bairro dos coreanos. Após analisar o seu cotidiano e entender melhor
os motivos que levam os coreanos a frequentar o bairro, é notável o conforto que o
Bom Retiro traz em relação a cultura e a forma como a mantém. É um bairro que
abrange pessoas que moram no local pelo conforto, pelos estabelecimentos, trabalho
e amigos estarem presentes e que consegue atrair até aqueles que não moram no
local. Apesar de ser um bairro considerado como étnico cultural, consegue manter a
cultura coreana até hoje como a predominante.
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Após anos de sofrimento, a Coreia do Sul conseguiu superar os prejuízos
causados com as guerras e se tornar um país bem desenvolvido. Os coreanos, olham
para o seu passado com orgulho e o sentimento e superação. Por isso, para que
possam se recordar da sua força e dos sacrifícios que seus antepassados tiveram para
conseguir a independência, possuem alguns locais que foram afetados pela guerra
restaurados até hoje.

Imagem 30. Campo com arame farpado utilizado durante a guerra

Imagem 31. Trem baleado durante a guerra, preservado até hoje

É possível observar na imagem o trem com as marcas de balas e campos com
arame farpado, itens que relembram os momentos de miséria e tristeza que o povo
coreano passou.
Hoje em dia, com 50,8 milhões de habitantes, possui o IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) muito alto e uma baixa porcentagem de analfabetos.
Conhecido pelo seu progresso e pelo alto uso da tecnologia, a Coreia do Sul atrai
diversos turistas que encontram-se curiosos pela cultura. Estes buscam conhecer um
pouco mais sobre as tradições do país como a arquitetura, a culinária, a música (k-pop)
e a moda, itens que serão abordados a seguir.

4.1 Arquitetura
Durante o domínio dos japoneses, a Coreia sofreu mudanças em relação a sua
arquitetura tradicional. Desde templos até palácios das antigas dinastias, a arquitetura foi
adaptada por questões estratégicas. Hoje em dia, o país tenta retomar a sua identidade
cultural através das Vilas Hanoks que são caracterizadas como vilas que mantém o
antigo estilo da arquitetura tradicional. Alguns discutem sobre a possível demolição das
antigas estruturas, uma vez que foi algo imposto durante as invasões enquanto outros
debatem a conservação por se tratar da memória dos antigos eventos.

Imagem 32. Vila Hanok

52

A arquitetura tradicional coreana é conhecida pelo estilo Hanok. Este se baseava
no princípio de “casa ideal”, caracterizado por ter a sua fachada posterior voltada para
as montanhas e sua facha principal para o rio para facilitar o acesso a água e manter um
clima agradável. O Hanok abrange diferentes técnicas arquitetônicas que se baseiam
em se adaptar ao entorno natural gerando proteção e conforto aos moradores. Uma
das técnicas utilizadas é o Ondol, conhecida como o sistema de aquecimento. O Ondol
utiliza o sistema de canais que funcionam sob o piso das casas. Esse canal é aquecido
através do calor gerado por uma lareira localizada na cozinha. Além do Ondol, é utilizado
a técnica Maru, conhecido como piso de bordo. Nessa técnica o piso é levantado do
solo gerando a circulação de ar natural sob o piso deixando o ambiente mais fresco.
Logo, nota-se que as casas no estilo Hanok são preparadas para o conforto tanto nos
dias de inverno quanto nos dias de verão.

Imagem 33. Casa tradicional coreana: Hanok

As casas tradicionais coreanas costumam ser construídas com argila, vigas,
colunas e pregos de madeira. Porém, nas residências de famílias mais precárias, era
utilizado palha, seixos, juncos, barro, pilares de madeira e paredes de lama. Como
explicado anteriormente, essas casas eram conhecidas por se adaptarem. Nas regiões
do Sul, onde é mais quente, as casas eram mais simples e possuíam a forma de L para
a melhor ventilação com a cozinha e os dormitórios nas extremidades. Já nas regiões
ano norte, onde é mais frio, as casas possuíam formato e U. Em locais onde os ventos
eram mais fortes, por exemplo, as paredes eram mais grossas e possuíam vegetação
em seu entorno para barrar os ventos.
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4.2 Culinária
A culinária coreana é muito conhecida pelos seus pratos apimentados possuindo
uma abundância de legumes e vegetais. Na Coreia, a tradição é montar uma mesa
com variedades de comidas muito coloridas devido aos temperos, com pequenos
pratos conhecidos como bantchan que são servidos como acompanhamentos além
dos pratos principais. É algo muito comum na casa de todo coreano e em restaurantes.

Imagem 34. Comida coreana: pratos principais e os acompanhamentos chamados de bantchan

Alguns pratos típicos coreanos possuem uma história por trás do seu surgimento.
O kimtchi, por exemplo, é o prato principal de todas as refeições dos coreanos. Podendo
ser consumido puro, com arroz, como sopa, entre outras variedades. É caracterizado
por ser feito com vegetais fermentados, sendo mais comum com acelga ou rabanete.
Mas por que ele é fermentado? Segundo KIM (2008, pag. 81), antigamente era difícil
encontrar verduras frescas e algum lugar para o seu armazenamento. Dessa forma, os
coreanos preparavam o kimtchi e o colocavam em vasos de cerâmica, enterrando-os
para poderem consumir depois, mantendo a sua temperatura ambiente.
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Imagem 35. Kimtchi

Imagem 36. Vasos de cerâmica utilizados para armazenar o kimtchi

Outro prato conhecido na Coreia são as sopas, que podem ser tanto
apimentadas quanto sem pimenta. O Miyohguk é conhecido por ser uma sopa feita
com algas marinhas e consumida em dias de aniversários ou após a mulher dar a luz.
Antigamente a alga marinha era muito cara podendo ser comprada apenas uma vez ao
ano, ou seja, esperava-se o aniversário para consumir a sopa e, por ser um alimento
rico em cálcio, é comum, até hoje em dia, que as mulheres ingiram essa sopa de algas
depois de perder muito sangue após o parto.

Imagem 37. Sopa de algas: Miyohguk

A culinária coreana é conhecida por ser saudável por se basear em alimentos
naturais e pelo grande consumo de chá. Atualmente tem tido uma grande repercussão,
atraindo muitos brasileiros que se interessam nos diferentes temperos e cores que a
culinária coreana possui.
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4.3 K-pop
O K-pop é conhecido como o Korean pop, ou seja, a música pop coreana. Muito
famosa por abordar vários elementos visuais, muita cor, ritmos dançantes, coreografias
elaboradas, esse estilo musical está crescendo nos dias de hoje. Na Coreia existem
mais de 50 grupos de k-pop, normalmente formado por no mínimo três integrantes.
Sendo que, pelo menos todo ano um novo grupo de k-pop é lançado, alcançando o
rápido sucesso.
Pelo fato de ser um estilo musical diferente que possui um ritmo que como
muitos jovens falam “fica na cabeça”, o k-pop chama a atenção de muitas pessoas. No
Brasil, por exemplo, a língua não é uma barreira. Muitos brasileiros cantam as músicas
como se falassem a língua coreana fluentemente e também existem grupos de jovens
que imitam as coreografias dos grupos coreanos e até participam de concursos de
dança.

Imagem 38. Famoso grupo de k-pop chamado Big Bang

Com o passar dos anos o k-pop teve uma grande repercussão, chamando atenção
de agências musicais americanas, país que possui uma forte presença no campo
musical. A cada dia que passa, artistas de k-pop estão ficando mais conhecidos, se
apresentando em shows de entretenimento e participando de premiações internacionais.
Um exemplo, é o grupo BTS que já receberam alguns prêmios internacionais como o
da Billboard e o Teen Choice Award.
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Imagem 39. Grupo de k-pop conhecido como BTS

4.4 Vestimentas
Os coreanos possuem uma roupa tradicional chamada de Hanbok. Os Hanboks
são vestimentas coreanas feitas de seda e era a roupa utilizada na época nos Três
Reinos. Os homens utilizavam o Jeogori (jaqueta) junto com o baji (calça), chapéu e
cinto enquanto as mulheres vestiam o jeogori com duas fitas para formar um laço e
o chima (saia). Segundo Lee (2013), os braços abertos do jeogori representavam o
abraço dos coreanos enquanto a saia muito volumosa simbolizava a liberdade. No
período onde o hanbok era utilizado como a vestimenta do dia a dia, era possível
distinguir a classe social através das mesmas. Aqueles que eram considerados como
classe baixa, os trabalhadores, utilizavam o jeogori com mangas mais curtas enquanto
aqueles que eram considerados como classe alta utilizavam o jeogori com mangas
longas
Com o passar do tempo, com a vinda da modernidade, as vestimentas
tradicionais começaram a ser deixadas de lado sendo considerada como inapropriada
como uma roupa casual, do dia a dia. Porém, para a tradição não ser perdida, as
vestimentas coreanas passaram a ser usadas em feriados especiais como ano novo
e em celebrações familiares. Nos casamentos, as mães dos noivos têm o costume de
vestir o Hanbok e, após o casamento, os noivos costumam utilizar a roupa tradicional
e fazer uma cerimônia tradicional coreana. Já as crianças costumar utilizar essas
vestimentas no seu aniversário de 1 ano..
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Imagem 40. Tradicional roupa coreana: Hanbok

Após os estudos realizados, foi feita uma proposta de intervenção no Bairro do
Bom Retiro, caracterizado como a reconstrução do centro cultural coreano existente.

5.1 Centro existente
O Centro Cultural Coreano Hallyu no Bom Retiro foi fundado pela jornalista
Yoona Kim no dia 02 de Julho de 2016. Antes de criar o projeto do centro, a mesma
já trabalhava como CLT no Korean Cultural Center (em coreano, 한국문화원) que se
encontra no bairro Higienópolis. Porém, pelo fato de ser um centro ligado ao governo
coreano havia muitas limitações e tudo era muito diplomático.
Visto a necessidade de divulgar a cultura coreana no Brasil, Yoona Kim
visualizou no Bom Retiro um bairro potencial para abrir o desejado centro cultural.
Bairro que já abrange os descendentes coreanos, lojas, restaurantes e cafés típicos
da Coreia, Kim sentia que tanto para os visitantes do bairro quanto para os moradores
e descendentes de coreanos faltava um local de permanência, onde a cultura podia
ser melhor explorada. Porém, como a jornalista queria algo sem limitações e há toda
burocracia do governo, infelizmente não teve o devido apoio e acabou abrindo o centro
cultural coreano na Rua Guarani, no Bom Retiro, com os seus próprios recursos.
O centro encontra-se no térreo de um prédio e é composto por térreo e
mezanino. O local é bem pequeno, sendo um único espaço no térreo para exposições,
workshop, aulas de dança e outras atividades. Devido a isso, Yoona tenta aproveitar o
máximo de espaço utilizando barras no teto que podem ser utilizadas para pendurar as
exposições.
Por não ter estrutura para realizar diversas atividades ao mesmo tempo, o centro
cultural possui um tema por dia, ou seja, um dia para cultura, um dia para costura, um
dia para dança k-pop, um dia para o hanbok (tradicional vestimenta coreana), um dia
para instrumentos tradicionais como Gayagum (em coreano 가야금) que é o instrumento
de cordas e o Samurnori (em coreano 사물놀이) que é o instrumento de tambor, dia da
cerimônia do chá e dia da dobradura. Logo, em cada dia há especialistas no assunto
que dão apoio no centro e ensinam mais sobre a cultura para os interessados. Nas
quartas feiras, no dia da dobradura por exemplo, há até avaliação e prova, e após o
curso os integrantes recebem um certificado que vem da Coreia. Possui também uma
pequena biblioteca com livros e revistas em coreano e em inglês que falam sobre a
cultura. Porém, como os livros ainda não foram catalogados, as pessoas não podem
alugar, mas só ler o livro no próprio local.
Além das atividades citadas anteriormente, há a aula de língua coreana, atividade
mais procurada no centro cultural. De início as aulas ocorriam apenas no mezanino,
mas devido a alta demanda de alunos, mais 3 salas foram alugadas no mesmo prédio.
Todas as salas possuem mesa com cadeira e lousa, mas poderiam ser melhoradas.
As aulas ocorrem de terça, sexta e sábado, sendo que no sábado há períodos de aula
das 8 horas da manhã até as 16horas, totalizando quase 500 alunos.
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Imagem 41. Sala de aula alugada para o ensino de língua coreana

Imagem 42. Sala de aula improvisada no mezanino do centro cultural coreano
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Imagem 43. Térreo do centro cultural coreano. Local onde todos os eventos são realizados

Imagem 44. Biblioteca do centro cultural coreano

5.2 Projetos de Referência
Para a realização do projeto de intervenção, foram estudados 3 projetos de
referência.

2º Lugar no Concurso para o Centro Cultura de Cabo Frio

Imagem 45. 2 º lugar no concurso para o Centro Cultural de Cabo Frio

Segundo o site Archdaily, o projeto para o concurso do Centro Cultural de Cabo
Frio no Rio de Janeiro, vencedor do 2º lugar possui como autores os arquitetos Eder
Alencar e André Velloso do ArqBr Arquitetura e Urbanismo. Tinha como partido de
projeto um espaço que fosse permeável e mantivesse uma relação de continuidade
com entorno e com a cidade.
O projeto do centro cultural de Cabo Frio tomou forma respeitando a escala
residencial do seu entorno junto com uma praça externa pública pra realização de
pequenos eventos. Possui como partido um grande deck que funciona como deck de
circulação que interliga os principais pontos de transporte público. O projeto já tinha
como objetivo um menor impacto ambiental, proporcionando condicionamento térmico
passivo e iluminação natural.
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Japan House

Imagem 46. Entrada do Japan House

Japan House é um projeto feito pelo arquiteto japonês Kengo Kuma em parceria
com o escritório FGMF Arquitetos. Caracteriza-se como um projeto que tem como
objetivo difundir a cultura japonesa para países internacionais. Possui elementos que
remetem tanto a arquitetura brasileira quanto a arquitetura japonesa. A sua fachada é
composta por cobogós feitos de concreto com fibra de alto desempenho, homenageando
a arquitetura brasileira, mas também conta com o uso da madeira japonesa chamada
“hnoki” que foi produzida e montada no Japão e remontada no Brasil, homenageando
a arquitetura japonesa.
Comporta como programa a administração, ateliês multiuso que consta com
divisões flexíveis podendo receber palestras e workshops relacionados a própria
cultura japonesa, área de exposição, café e lojas.
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IMS – Instituto Moreira Salles

Imagem 47. Entrada do Instituto Moreira Salles

O instituto Moreira Salles, projeto feito pelo escritório Andrade Morettin Arquitetos
caracteriza-se por ser um instituto cultural com foco em fotografia construído em 2017.
O projeto possui uma conexão com a rua pelo fato de dar continuidade ao piso da
calçada da Avenida Paulista. Apresenta como programa áreas de exposição, midiateca
(dividida em auditório, salas de aula, espaço de multimídia), biblioteca, restaurante e
administração.
Partido interessante abordado no Instituto Moreira Salles é o fato do térreo do
museu ter sido transferido quinze metros acima do nível da Avenida Paulista criando
assim, uma relação entre o instituto, a cidade e os habitantes. Este piso dá aos visitantes
uma vista da Avenida Paulista e gera também a ventilação cruzada no pavimento. O
projeto tem um sistema de abertura com automação dos dois lados o que permite essa
troca de ares.
68

5.3 Local
O terreno escolhido para o projeto da reconstrução do centro cultural coreano
fica no bairro do Bom Retiro. Até maio de 2018 o local caracterizava-se como um
grande estacionamento vazio, porém no meio do ano iniciou-se uma construção de um
edifício residencial no local.
A área está implantada em um quarteirão bem grande, no encontro da Rua
Afonso Pena com a Rua Salvador Leme, sendo um terreno de esquina. É um lugar
que possui um entorno com gabarito baixo, rodeado por estacionamentos, galpões
e sobrados mal tratados. Pouco movimentada por pedestres, sem mobiliário urbano,
vegetação, iluminação e com calçadas mal tratadas, é uma parte do bairro pouco
segura, porém que possui um grande potencial de mudança. Por ter uma entrada
de carros vindo da Avenida Santos Dumont, é bem movimentada de automóveis.
Encontra-se próxima a ponto de ônibus e ao metro Tiradentes.
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Imagem 48. Localização da área de projeto

Imagem 49. Galpões mal tratados ao redor do
terreno

Imagem 50. Sobrado precário ao redor do
terreno

Imagem 51. Calçadas ao redor do terreno,
prejudicadas

Imagem 52. Calçadas precárias

5.4 Programa de necessidades
O programa de necessidades do projeto foi planejado após a análise das
necessidades do Centro Cultural Hallyu. Logo, foi proposto duas salas de exposição
fechadas, onde podem ser expostas objetos menores como quadros, artes, objetos,
livros; uma área de exposição aberta, voltada para obras maiores como esculturas; uma
biblioteca com mezanino que possui uma área externa com mesas e arquibancada; uma
praça de alimentação com quiosques de comidas tipicamente coreanas; seis salas de
aula para o ensino da língua coreana; três salas de dança e luta para treinos de danças
tradicionais coreanas, do k-pop e das artes marciais como taekwondo; quatro salas de
workshop para o ensino da culinária e pintura; uma administração e um auditório que
possui um palco a parte voltado para uma grande praça para realização de festivais da
cultura coreana, muito comum no bairro.
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5.5 Partido e Diretrizes
Analisando o local e suas deficiências, foram desenvolvidas algumas diretrizes. A
primeira diretriz proposta foi o desenho de um novo viário devido a extensão da quadra.
Três ruas foram abertas. Uma seguindo o sentido da Rua Afonso Pena, outra seguindo
o sentido da Rua João Kopke e uma nova rua que corta a quadra. Consequentemente
com o novo viário, um pedaço do terreno foi cortado e surgiu uma pequena quadra
triangular composta por sobrados que foram retirados para a criação de uma praça
que rodeia o projeto. A segunda diretriz foi o fechamento de duas ruas para o pedestre.
Pelo fato da Avenida Santos Dumont possuir uma passarela para pedestres, a intenção
é que a chegada do mesmo fosse agradável e chamasse atenção. Com isso, o piso foi
alterado para piso em deck que por sua vez, adentra a praça formada.
Outra diretriz adotada foi o alargamento da calçada, que ficou com 5 metros,
possuindo fiação elétrica enterrada e iluminação pública intercalada com árvores de
porte médio e mobiliário urbano. Por fim, a última diretriz proposta foi a revitalização do
entorno, com a substituição dos galpões e estacionamentos por comércio.
O principal objetivo do projeto visava o fluxo de pessoas, o caminhar dos
pedestres com a intenção de atravessar o projeto para poder chegar ao outro lado da
rua, dando assim, uma continuidade do caminhar. Logo, foi proposto uma praça central
principal que possui diversas utilidades. A primeira, local de estar, a segunda, local
de passagem de pedestres e a terceira local para realizações de festivais da cultura
coreana, muito comum no bairro. Como o local possui um entorno com gabarito baixo,
foi proposto um projeto que possui 9 metros de altura. O projeto possui apenas três
pavimentos, subsolo, térreo e primeiro pavimento para não destoar com o entorno.
O último partido levado em consideração era fazer um projeto que relembrasse os
antigos palácios coreanos. Assim foram adotados elementos materiais utilizados na
tradicional arquitetura coreana, como madeira, pedra e o Dancheong (em coreano
단청) que caracteriza-se como desenhos decorativos coloridos.
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Imagem 53. Atual local de projeto

Imagem 54. Novo traçado viário proposto

5.6 Estrutura
O projeto possui estrutura metálica como estrutura principal, sendo composto
por pilar de perfil H e viga metálica de perfil I. Modulado de 6,25x8,75m, possui laje
maciça em concreto moldado in loco e alvenaria no bloco dos sanitários. O auditório
por sua vez, caracteriza-se como o único bloco solto, é inteiro de concreto com laje
nervura bidirecional, o que ajuda na acústica do local.
Possui quebra-sol para a proteção solar que são presos em um perfil tubular e
o mesmo encontra-se preso em um montante metálico que é preso na viga metálica
de perfil I.
Ver representação estrutural através dos cortes na página

5.7 Conforto
A maioria das fachadas do projeto são de vidro para possibilitar a permeabilidade
e a continuidade no olhar do pedestre. Para gerar um conforto térmico no projeto, no
pavimento térreo, que não possui nenhum tipo de proteção solar foi empregado o vidro
insulado low-e. Esse tipo de vidro caracteriza-se como um vidro duplo que consta com
uma camada de ar entre os dois vidros, além de possuir uma película de óxido metálico
(low-e) que proporciona baixa emissividade de calor, uma vez que absorvem os raios
infravermelhos e um sistema dessecante para não deixar que o vidro fique embaçado.
No primeiro pavimento, onde há as salas de aula, workshop, salas de dança e
luta e a administração há o uso do vidro laminado de correr. Para que tenha a proteção
solar foi usado o brise em madeira, garantindo a proteção térmica dos ambientes.

5.8 Materialidade
Como citado anteriormente, a materialidade utilizada nas fachadas caracterizamse como um dos partidos do projeto. No interior, as divisórias são de placas cimentícias
presas através de montantes metálicos a cada 1,20m. Possui alvenaria convencional
na área dos sanitários e concreto nas paredes externas.
Em relação a fachada, a maioria é de vidro, possui o brise em madeira e um
pórtico em alvenaria revestido em pedra para demarcar a área da biblioteca e manter
uma simetria. Os materiais utilizados remetem aos materiais utilizados nos antigos
palácios coreanos. No auditório, por ser um bloco solto há a intenção de ser um bloco
que chame a atenção como uma obra de arte, Logo, o mesmo foi revestido com
pintura colorida remetendo aos antigos desenhos tradicionais coreanos, chamado de
Dancheong (em coreano 단청).
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5.9 Desenhos Técnicos

Imagem 55. Implantação

Imagem 56. Planta Primeiro Pavimento

Imagem 57. Planta Subsolo

Imagem 58. Planta Ático

Corte A-A

Corte B-B

Corte C-C

Corte D-D
Imagem 59. Cortes

Elevação 1

Elevação 2

Elevação 3

Elevação 4
Imagem 60. Elevações

Imagem 61. Corta 1:20 da fachada

A proposta deste trabalho final de graduação partiu de uma experiência pessoal
que foi aprofundada através de estudos, análises e pesquisas resultando em sua
aplicação na arquitetura.
A questão do bairro do Bom Retiro como um bairro multicultural, mais conhecido
como o bairro dos coreanos mostra que o Bom Retiro caracteriza-se como um polo
de atração de imigrantes, tanto para começarem a sua história de imigração quanto
para encontrarem estabilidade econômica. O conhecido bairro dos coreanos mostra
que apesar de ser um enclave étnico, consegue de forma natural manter a memória da
cultura coreana.
O trabalho teve como objetivo apresentar um pouco melhor o bairro do Bom
Retiro com os olhos de uma frequentadora do local e descendente de coreanos que
visa manter suas culturas no local. Dessa forma, através da ideia da reconstrução
do centro cultural existente, há a busca de preservar a identidade cultural coreana e
apresentar àqueles que se interessam ao assunto.
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