




NORDESTE EM SÃO PAULO 
 
 O conjunto de lugares formado para o ro-
teiro a seguir tem a finalidade de proporcionar uma 
experiência nordestina na cidade de São Paulo, 
mostrar a importância da migração para a história 
da cidade, a força de sua cultura local transmitida 
através da música, religião, manifestações popu-
lares, danças e gastronomia, e diluir o preconceito 
que associa a imagem do nordestino à pobreza e 
miséria, decorrente de um período histórico de crise 
econômica, que motivou o início da migração para 
São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 1930.

 O turista está supostamente hospedado em 
um hotel no centro da cidade, próximo à Praça da 
República.

SÁBADO 

1ª ATRATIVO – MUSEU DA IMIGRAÇÃO 

Endereço: R. Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca

Valor da entrada: R$ 10,00, R$ 5,00 meia e gratuito 
aos sábados

Transporte até o local: R$ 4,30

Como chegar: Embarque na estação República - 
Linha 3–Vermelha ), sentido estação Corinthians- 
Itaquera. Desembarque na estação Bresser-Mooca, 
e caminhe 9 minutos até o local.

9h10 - Início na Estação República

10h  - Chegada ao museu e café da manhã na cafe-
teria Cantina, comandada pelo chef Felipe Zanuto. 
O local está instalado nas imediações do museu e 
oferece um menu de cafés artesanais e brunch aos 
finais de semana.

O MUSEU 

 O memorial ocupa o espaço que antes se-
diava a antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, 
que operou de 1887 até 1978. Por lá passaram cer-
ca de 2.500.000 imigrantes de diversas nacionali-
dades, entre eles, os nordestinos, que iniciaram o 
processo de migração na década de 30. Fugindo 
da crise econômica da região, eles foram atraídos 
pelo desenvolvimento das indústrias cafeeiras em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, e que compõe o 
acervo da exposição de longa duração “Migrar: ex-
periências, memórias e identidades,” através de de-
poimentos, fotos de itens religiosos, gastronômicos, 
compras, entre outros.
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12h30: Embarque na estação Bresser-Mooca, Li-
nha 3-Vermelha do metrô, sentido Palmeiras-Barra 
Funda, desembarque na última estação. Embarque 
na linha de ônibus 297A - Jardim Primavera, no va-
lor de R$ 4,30 no lado norte do terminal de ônibus 
Barra Funda. Desembarque na rua Francisco Rodri-
gues Nunes, 198.

13h20h: Chegada ao Centro de Tradições Nordesti-
nas, com entrada gratuita.

O turista fica livre para almoçar em um dos restau-
rantes que oferecem deliciosos pratos típicos do 
Nordeste, provar o excêntrico cardápio de cachaças 
e batidas, visitar a feira de artesanato, instalada no 
mezanino com diversos artigos e produtos sobre a 
cultura e pontos turísticos da região. Todas as ativi-
dades regadas ao som dos shows de forró e serta-
nejo, frequentes no CTN.

O local também abriga a Capela da Imaculada Con-
ceição, construída em homenagem a Frei Damião, 
em 1998. É um símbolo da fé nordestina na cidade 
de São Paulo e conta com um Memorial ao Padre 
Cícero, que nasceu no dia 24 de março de 1844, 
em Crato, no estado do Ceará, tornando-se conhe-
cido após um fato que mudou sua vida e a rotina da 
cidade de Juazeiro, em 1889, quando a beata Ma-
ria de Araújo recebeu a comunhão de suas mãos, a 
hóstia consagrada se transformou em sangue em 
sua boca. O povo entendeu que se tratava de um 
derramamento do sangue de Jesus Cristo.

Endereço: Rua Jacofer, 615 - Bairro do Limão
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DOMINGO 

10h: Encontro na estação República, Linha 3- Ama-
rela, e embarque sentido Corinthians-Itaquera. De-
sembarque na estação Brás.

ROTEIRO E CAMINHADA PELO BRÁS: 

 O Brás é uma famosa região no centro his-
tórico da cidade, por abrigar uma grande quantidade 
e diversidade de comércios populares, com maior 
força no setor de vestuário. Além das lojas, as feiras 
fazem da região um atrativo de destaque para mora-
dores da cidade de São Paulo e turistas que visitam 
a cidade motivados por compras. No roteiro de hoje, 
além de passarmos por alguns dos principais pontos 
de comércio popular em São Paulo, visitaremos os 
lugares que remetem ao nosso querido Nordeste, 
presentes na região, e terminaremos o roteiro com 
um almoço no restaurante Consulado da Bahia, em 
Pinheiros.

 Como opcional, o roteiro inclui o Canto da 
Ema, também na região de Pinheiros, para curtir 
uma deliciosa noite de forró.

 Monumento em homenagem ao migrante 
nordestino no Largo da Concórdia, com iniciativa 
da Associação Amigos do Memorial do Imigrante. 
 
 Na rua Dr. Almeida Lima, onde finalizare-
mos a caminhada, conheceremos as tradicionais 
casas do nortes, com deliciosos doces nordestinos, 
carnes para preparo de pratos típicos, cachaças, 
dentre outras iguarias do Nordeste.

13h30h: retorno para a estação Brás, Linha 3-Ama-
rela, embarque na L11 CPTM e desembarque na 
estação Luz, baldeação para Linha 4- Amarela do 
metrô. Embarque sentido estação São Paulo – Mo-
rumbi e desembarque na estação Fradique Couti-
nho.
Caminhada de aproximadamente 5 minutos para o 
almoço, no restaurante Consulado da Bahia, onde 
terminamos o roteiro do segundo dia. O local ofere-
ce pratos típicos do Nordeste. Gasto médio de R$ 
120 por pessoa.

Endereço: Rua dos Pinheiros, 534 - Pinheiros

21h30: Passeio opcional para o Canto da Ema de 
táxi, levando aproximadamente 15 minutos até o 
local, ou retorno para o hotel com embarque na li-
nha 4- Amarela do metrô sentido estação da Luz, 
desembarque na estação República.

22h: Chegada ao Canto Ema - Local onde se pode 
escutar apreciar o mais tradicional forró nordestino, 
com grandes nomes da música nordestina regional, 
como Elba Ramalho, Dominguinhos, Trio Nordesti-
no, entre outros, além de provar os petiscos e as 

caipirinhas de excelente qualidade. O turista per-
manece no local por tempo livre, e deve conside-
rar o horário de inatividade do metrô (da 01h até às 
04h40).

Endereço: Canto da Ema - Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 364 - Pinheiros
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