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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi o de fazer uma leitura geográfica comparativa 

entre as paisagens gastronômicas dos bairros do Bexiga e de Vila Madalena, 

dois importantes polos de lazer e turismo gastronômico da cidade de São 

Paulo, que justifica-se pela importância que o setor vem adquirindo, como 

agente de transformação social e territorial no espaço geográfico da cidade. 

Os restaurantes regionais serviram como objeto de análise da 

conformação das paisagens gastronômicas desses dois bairros. O trabalho foi 

iniciado a partir da sistematização de dados sobre os restaurantes do município 

de São Paulo publicado pelo SINHORES e ABRESI e confrontado com o 

posterior trabalho de campo, onde foram realizadas entrevistas com os 

proprietários ou administradores dos estabelecimentos, que serviram, a partir 

de sua análise descritiva, para definir suas paisagens. 

Paisagens que se revelaram a partir dos conceitos território e 

identidades culturais, que também permeiam o imaginário construído sobre 

esses dois bairros. Constatou-se que a paisagem e a identidade gastronômica 

do Bexiga  aproximam-se do  seu imaginário enquanto as da Vila Madalena se 

distanciam. 

 

Palavras-chaves: Geografia da gastronomia, paisagem, identidade, 

imaginário, Bexiga e Vila Madalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi



ABSTRACT 

 

The objective of this study was to present a comparative geographical 

analysis of the gastronomic landscapes in the districts of Bexiga and Vila 

Madalena, two of São Paulo’s most celebrated, enjoyable and tourist 

gastronomic hubs, which is explained by the importance acquired by the 

tourism industry as a social and territorial change agent in the city’s 

geographical space. 

Regional restaurants were the subject of our analysis of the gastronomic 

landscape configuration in each of these two districts. This work started by 

systematizing data about São Paulo city restaurants published by SINHORES 

and ABRESI; this was subsequently matched against our fieldwork, which 

consisted of interviews with owners or managers of these establishments, 

whose descriptive analyses served as a basis for defining such landscapes. 

These landscapes unveiled themselves from such concepts as territory 

and cultural identities, which pervade the imaginary built on these two districts 

as well. The study showed that Bexiga’s gastronomic landscape and identity 

tend to approximate its imaginary whereas those of Vila Madalena tend to move 

apart from it. 

 

Key words: Gastronomic geography, landscape, identity, imaginary, 

Bexiga and Vila Madalena. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia de um estudo geográfico sobre a gastronomia paulistana surgiu 

quando passei a dividir o meu tempo de professor de geografia com a atividade na 

área de gastronomia. 

Além da formação de geógrafo e professor, realizei também o curso superior 

de Gastronomia e por algum tempo trabalhei simultaneamente como professor de 

ensino básico e como cozinheiro em um restaurante.  

Durante a formação superior em gastronomia, por mais que o viés técnico 

gastronômico fosse apresentado como eixo principal nesse campo, era sempre o 

olhar do geógrafo que fomentava questionamentos envolvendo essa área do 

conhecimento. 

Na formação em gastronomia, à medida que tomava contato com os 

conhecimentos relacionados a esta área, refletia sobre o processo da produção e 

consumo de alimentos. Enquanto geógrafo, construía reflexões, estabelecia 

conexões espaciais, que se estruturavam a partir desse tipo de produção e 

consumo, formulando hipóteses sobre a construção do espaço geográfico, tendo 

como base as relações sociais que se estabelecem partir da alimentação e toda 

cultura que gira em torno dela. 

 Este trabalho é fruto dessa trama de conhecimentos vivida, que me fez ficar 

mais atento para o fenômeno da gastronomia da cidade de São Paulo.  Cidade em 

que moro desde o nascimento, testemunhando transformações importantes em sua 

paisagem. Uma dessas paisagens é a dos seus empreendimentos gastronômicos, 

que vão desde pequenos negócios como a venda de tapioca em uma área de 

grande circulação de pessoas, até restaurantes que dispõem de tecnologias mais 

avançadas e necessitam de um grande volume de capital para a sua instalação. 

 A cidade tornou-se conhecida, nos meios turísticos, como “Capital mundial da 

gastronomia”. Denominação que recebeu por apresentar variadas culinárias, 
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técnicas e modos à mesa de diversos lugares do Brasil e do mundo, tornando-se 

referência no turismo gastronômico nacional.  

Esse fenômeno imprime uma paisagem gastronômica à cidade de São Paulo 

que é ao mesmo tempo sintética e eclética. Sintética, pois muitas vezes alguns 

restaurantes, em seu serviço, apresentam uma variedade de pratos, chegando até a 

misturar sushi com churrasco gaúcho, o que nos permite perceber a fusão de 

diferentes culturas alimentares e hábitos à mesa. Eclética, por encontrarmos na 

cidade manifestações que procuram representar tradições gastronômicas de 

diferentes lugares do mundo 

Nesse contexto, em que a cidade de São Paulo tornou-se um ambiente plural, 

na profusão de paisagens gastronômicas, vislumbramos a possibilidade de rediscuti-

las, por meio de um discurso geográfico.  

A importância da gastronomia para uma cidade como São Paulo pode ser 

percebida da várias maneiras, a ponto de neste trabalho propormos um campo de 

análise que denominaremos geografia da gastronomia.  

Além disso, a relevância desse estudo acadêmico para a geografia é o de 

propormos uma ferramenta que vá além do estudo histórico e da formação da 

identidade gastronômica da cidade. Nosso objetivo foi organizar um estudo que 

tivesse como base a análise espaço-territorial da gastronomia da cidade, 

reconhecendo-a como parte de um setor econômico, que constrói e reconstrói o 

espaço urbano e se estrutura, também, a partir de dinâmicas culturais relacionadas 

à alimentação, vinculadas à identidade e ao pertencimento de produtores de 

territorialidades.   

As atividades econômicas ligadas à gastronomia, que estão relacionadas à 

preparação e ao consumo de alimentos, se manifestam por meio de 

empreendimentos, cuja localização esta desde em ruas e feiras até em sofisticados 

restaurantes articulados às dinâmicas socioespaciais. A pesquisa dessas dinâmicas 

socioespaciais pode servir para estudos geográficos, no âmbito das análises 

urbanas no mundo contemporâneo. 
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O objetivo deste trabalho foi o de realizar uma leitura geográfica da paisagem 

gastronômica da cidade de São Paulo, motivada pelo questionamento do título 

patrimonial1 que a Cidade recebeu: “Capital mundial da gastronomia”. Título este 

que os setores de turismo e entretenimento ligados à gastronomia e ao poder 

municipal utilizam como uma marca2 cultural da cidade. 

Essa marca cultural é o resultado da ressignificação de tradições alimentares 

que se tornou presente no cotidiano da população da cidade, reflexo dos hábitos 

alimentares das diferentes grupos sociais que imigraram e migraram para a cidade 

de São Paulo, que se somaram, com as tradições alimentares já existentes em São 

Paulo. 

As tradições alimentares que existiam em São Paulo até o início do século XX 

acompanham basicamente a fusão das três culturas que, durante quase quatro 

séculos, como Cascudo (2004) descreve, fundiram suas tradições alimentares, 

dando origem às tradições alimentares do Brasil. Essas tradições foram construídas 

a partir das tradições alimentares de Portugal, dos índios locais e dos negros 

africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil. 

Fizemos a leitura dessas marcas culturais na paisagem da cidade a partir de 

dois momentos, 1997 e 2009. Em 1997, tendo como base a última edição do guia 

oficial da capital mundial da gastronomia – ABRESI, que nos serviu de base para 

iniciarmos a nossa pesquisa; e em 2009 – realização da pesquisas de campo. 

Até o início deste trabalho, a edição de 1997 era a última edição do guia da 

ABRESI, que é uma publicação conjunta realizada pelo sindicato e pela associação 

dos restaurantes de São Paulo, que se diferencia de outros guias gastronômicos 

vinculados a jornais, revistas ou editores, por ser editado por um órgão de 

representação de uma categoria, o que lhe confere uma certa isenção, quanto a 

preferência, tendências ou pelo vínculo com o marketing publicitário.  

                                                 
1
 No presente trabalho utilizaremos o conceito patrimonialização no campo da gastronomia, quando nos 

referirmos à preservação de hábitos e tradições alimentares, no que se refere a um produto, modos à mesa, 

técnicas de cocção das sociedades pré-industriais, em decorrência da introdução de práticas alimentares 

instituídas com a modernidade industrial.  
2
 As marcas culturais segundo Berque (2004) são todos os processo físicos, mentais e sociais impressos na 

paisagem, e entendemos a gastronomia enquanto fenômeno cultural uma dessas marcas. 
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Optamos por fazer a leitura da marca cultural da paisagem gastronômica da 

cidade, a partir de um estudo de caso, comparando dois bairros3, que são 

atualmente dois polos de lazer e turismo gastronômico4 da cidade.  

A escolha desses bairros, tema que terá um maior aprofundamento no 

capítulo 3, se deve ao fato de esses dois bairros terem se tornado polos de lazer e 

turismo gastronômico, em diferentes momentos. O Bexiga teve o seu auge nos anos 

de 1970 e 1980, enquanto a Vila Madalena surge nesse cenário, a partir dos anos 

de 1990 e, atualmente, já se consolidou como destino para o lazer e o turismo 

gastronômico.  

O primeiro bairro é o Bexiga, oficialmente denominado Bela Vista, mas que 

neste trabalho será denominado Bexiga, reconhecido no imaginário popular pela 

tradicional culinária italiana, onde inclusive encontramos restaurantes centenários lá 

localizados e tido como um bairro que expressa a cultura italiana, por ter sido este o 

local inicial de fixação dos imigrantes italianos a partir do final do século XIX. O 

segundo bairro é a Vila Madalena, um novo polo de turismo e lazer gastronômico da 

cidade, que congrega restaurantes regionais de diversas origens. 

Ambos surgem em momentos distintos do processo de crescimento urbano 

da cidade de São Paulo. O presente trabalho discute como se deu sua formação 

enquanto paisagem urbana a partir dos diferentes processos de ocupação espacial 

da cidade de São Paulo. 

A gastronomia sob forma de restaurantes, alguns centenários no Bexiga, 

como é o caso da cantina de Francesco Capuano, fundada em 1907, e que ainda 

está funcionamento, reforça a tradição gastronômica das comunidades italianas que 

lá se fixaram. A perseverança na existência desses restaurantes e a abertura de 

                                                 
3
 Seabra (2004) descreve o processo atual da conformação dos bairros da cidade de São Paulo, que deriva da 

existência dos antigos núcleos de povoamento da cidade, anterior ao século XIX, e a reconfiguração desses 

núcleos e o posterior crescimento da mancha urbana da cidade em decorrência do processo de industrialização 

ocorrido durante o século XX. Essa definição se completa com a discussão que Scarlato (1988) sobre bairros 

quando afirma que os bairros extrapolam as definições administrativas e neles são impressas as relações sociais, 

afetivas e de pertencimento pelo fato de as pessoas viverem o mesmo cotidiano.  
4
 Schlüter (2003) afirma que as cozinhas com caráter étnico ou regional são utilizadas com muita freqüência no 

turismo, com o intuito de ressaltar características de uma cultura ou propor satisfação de uma curiosidade, 

sentimento de identificação ou pertencimento. 
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similares como forma de empreendimento, expressam, por meio dessas empresas 

comerciais, na atualidade, essa tradição.  

Além da tradição gastronômica, as cantinas no Bexiga funcionavam como 

equipamento destinado ao lazer e ao entretenimento das comunidades italianas no 

início do século XX, como afirma Lucena, ao descrever o ambiente das cantinas, 

que funcionavam como equipamento de agregação social: 

o local funcionava como ponto de encontro para as longas partidas de 
baralho, bocce, esta última geralmente instalada no fundo das cantinas e 
restaurantes. (Lucena, 1984, p. 44) 

No último quarto do século XX, essa tradição aparece, como Lucena afirma, 

como um traço na alimentação do paulistano em geral, o que facilitou, para que o 

bairro se transformasse em um importante polo do turismo gastronômico da cidade. 

Já no caso da Vila Madalena, esse surgimento como pólo gastronômico é 

decorrente da reordenação espacial da cidade, que vem ocorrendo nos últimos 20 

anos com o surgimento de uma nova centralidade5 e das suas especificidades 

históricas6, que estimularam o aparecimento de equipamentos do setor de diversão 

e entretenimento nesse bairro, que também acompanham a reordenação do espaço 

urbano de São Paulo. De acordo com Rodrigues (2004: 404), vem ocorrendo 

também a mudança no setor produtivo da cidade, que gradativamente deixa 

perceber o aumento das atividades ligadas ao turismo receptivo e entretenimento, o 

que estimulou o surgimento desse polo gastronômico, cuja tradição ainda está 

sendo inventada7. 

                                                 
5
 Frugolli Jr. (2000) descreve a existência de três centralidades econômicas da cidade de São Paulo, a moderna, 

representada pelo centro histórico de São Paulo; a modernista, representada pela avenida Paulista e região; e a 

pós-moderna, representada pela expansão no eixo oeste-sudoeste da cidade. 
6
 De acordo com Squeff (2002), na história do Bairro de Vila Madalena há muitos artistas que lá se instalaram. 

No princípio do século XX, artistas contratados para construir o cemitério permaneceram no bairro suburbano e 

instalaram sua moradia e, no final dos anos de 1970, pela proximidade com a Universidade de São Paulo, 

estudantes, artistas, cineastas e intelectuais buscaram o bairro, como alternativa para moradia pelos baixos 

valores dos aluguéis, o que constituiu também uma marca cultural para o bairro. 
7
 Segundo Hobsbawm (1997), a invenção das tradições é um processo em que as sociedades que estavam em 

transição para a criação de um Estado Nacional se utilizavam de elementos culturais e sociais para reforçar a 

relação da sociedade com o território, recentemente demarcado e submetido a Estado Nacional, no intuito de 

criar um sentimento de pertencimento nacional ou de nacionalismo. Esse Estado Nacional, atendia aos  interesses 

políticos ou econômicos das burguesias emergentes, que necessitavam de uma homogeneidade político-

administrativa para transacionar mercadorias e capitais. 
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 O nosso estudo geográfico do espaço gastronômico desses dois bairros foi 

estruturado a partir da relação que há entre a transformação do espaço urbano e o 

surgimento desses dois polos gastronômicos. 

Os bairros Bexiga e Vila Madalena se configuraram de maneira distinta, a 

partir transformação que o modelo industrial urbano imprimiu no processo de 

crescimento da cidade, que ocorreu durante três quartos do século XX e mais 

intensamente entre os anos de 1950 e 1980 (Francesconi, 2004). Nesse processo o 

Bexiga, como bairro operário, ficou conhecido como um bairro de italianos e seus 

descendentes, e a Vila Madalena tinha forte presença de imigrantes portugueses 

(Squef, 2002). 

Soja (1993, p. 215) descreve um modelo de espacialização urbana das 

cidades industriais em seus vários estágios, e a reestruturação dessas cidades em 

seus estágios pós-industriais. Segundo Soja, a criação de espaços segregados que 

criam identidades próprias, como é o caso do bairro do Bexiga e muitos outros 

bairros da cidade de São Paulo, bem como de sua reordenação e ressignificação, 

ocorrem em função da organização espacial da sociedade capitalista.  

Para nos aproximarmos desse modelo, Frúgoli Jr. (2000) discute as 

centralidades da cidade de São Paulo, sob a perspectiva da sua evolução histórico-

espacial, levando em consideração o que ele chama de cidade moderna, cidade 

modernista e cidades pós-modernas.  

Observamos essas tendências de análise espacial do espaço urbano, para 

relacionar a produção gastronômica do Bexiga com a construção dos aglomerados 

urbanos industriais ou modernos. Levando em consideração uma ordenação do 

espaço das cidades industriais. O espaço gastronômico de Vila Madalena foi 

analisado neste trabalho como reflexo de um novo movimento dos capitais, 

principalmente do setor imobiliário, que reconstroem os antigos bairros das cidades, 

redefinindo a funcionalidade econômica e social8.  

                                                 
8
 A redefinição funcional do uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo passa permanentemente por 

discussões políticas sobre o uso e ocupação do solo junto ao legislativo do município, onde as forças políticas, 

sociedade civil, representantes do mercado imobiliário na figura das construtoras, disputam milimetricamente os 

seus interesses. 
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Discutimos sob quais aspectos o espaço que fez da Vila Madalena um novo 

polo de turismo gastronômico na cidade obedece à lógica da reordenação das 

identidades (Hall, 2003) na sociedade contemporânea. Hall discute a fragmentação 

da identidade na sociedade contemporânea, afirmando que o sujeito na 

contemporaneidade, responde não a uma identidade fixa, mas a partir das várias 

identidades que vivencia e pelas quais está sendo interpelado em um dado 

momento.  

Realizarmos esse estudo, inicialmente pesquisando na literatura geográfica 

autores que abordassem o tema geografia e gastronomia, para sistematizarmos o 

nosso embasamento teórico.  

Existe uma carência de autores na geografia  na produção de textos e artigos 

vinculados a gastronomia ou a alimentação. O autor que mais se aproxima da 

temática da alimentação, no Brasil, é Josué de Castro, que em seus estudos 

relacionou geografia e alimentação, nos aspectos da produção e da distribuição 

social dessa produção, temas de grande relevância, mas que se distanciam da 

temática proposta em nosso trabalho. 

Esse fato nos proporcionou o desafio de estabelecer o diálogo entre as 

categorias geográficas e a gastronomia. Portanto, recorremos à literatura geográfica, 

cujas temáticas são ligadas a paisagem, identidade territorial, lugar vinculados com 

o urbano. 

Para Claval (2007), a alimentação, incluímos aí a gastronomia, ao produzir 

hábitos culturais, pode ser objeto da geografia cultural, e assim ela pode nos ajudar 

a refletir sobre as estruturas sociais, o que não impede de lermos a paisagem 

gastronômica enquanto elemento sensível do espaço geográfico como síntese das 

relações do homem com o seu meio, através de sua cultura. Entendemos que as 

diferentes relações econômicas da sociedade fazem parte dessa cultura.  

Para isso estabelecemos um diálogo entre a geografia e a gastronomia, que, 

de acordo com Flandrin (1998), é o processo de alimentação que sai dos registros 

de notificação médica, ou seja, a alimentação enquanto ato social e cultural que 

expressa padrões, modelos de um determinado grupo, que, por sua ação cultural e 
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econômica, juntamente com outras manifestações sociais, ajudam a construir a 

paisagem. 

Se a partir dos parâmetros da gastronomia, nosso estudo abordará temas 

relativos à produção social9 de um hábito cultural, o estudo geográfico da 

gastronomia se dará a partir da interpretação da localização espacial desse 

fenômeno. 

Para atingirmos o objetivo do trabalho geografia da gastronomia da cidade de 

São Paulo, o presente trabalho realizou uma série de levantamentos bibliográficos 

que dessem conta de abordar as questões referentes à gastronomia na cidade e 

especificamente no Bexiga e na Vila Madalena. Além disso, debruçou sobre um 

intenso estudo bibliográfico na área da Geografia que permitisse encontrar a base 

teórica capaz de explicar o objeto dessa pesquisa. Sendo assim, o conceito de 

paisagem que se coloca é o conceito estruturador do trabalho articulado com o 

processo de crescimento urbano da cidade, enquanto produtor de diferentes 

territorialidades. 

Outra etapa importante da pesquisa foi a construção e a execução do trabalho 

de campo, onde buscamos verificar, se a construção da base teórico-metodológica 

da geografia da gastronomia que estruturamos dava conta de explicar os fenômenos 

espaciais da gastronomia desses dois bairros. 

O trabalho de campo foi realizado da seguinte maneira:  

 Reconhecimento do Campo. Trata-se de um estudo observacional dos 

bairros que fazem parte desse estudo. 

 Esse reconhecimento de campo foi realizado pelo pesquisador, para se 

aproximar da dinâmica social dos bairros. Durante o dia observamos o movimento 

das pessoas, o trânsito, a economia local, questões ligadas aos serviços urbanos 

prestados, o casario e a conservação dos imóveis. E durante a noite no detivemos 

exclusivamente ao movimento de lazer e turismo ligados à gastronomia. 

                                                 
9
 Poulain (2004), em seu livro Sociologias da Alimentação nos apresenta uma análise sociológica da produção 

alimentar sob vários aspectos, e a divide em produção, circulação, distribuição, preparação e consumo. A partir 

de Poulain, o nosso estudo classificará os fenômenos gastronômicos em restaurantes enquanto aspectos da 

preparação e do consumo de alimentos.  
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Arrolamento dos restaurantes regionais. Delimitada a área da pesquisa, 

foram registrados todos os restaurantes regionais do bairro, conforme metodologia 

de pesquisa do IBGE para o levantamento do censo econômico. 

Aplicação de entrevistas com os empreendedores dos restaurantes 

regionais ou seus administradores. 

Análise dos dados e sua utilização para a interpretação da paisagem 

gastronômica desses dois bairros. 

Fizemos uma leitura da paisagem da gastronomia da cidade, do Bexiga e de 

Vila Madalena, relacionando-a com a construção do espaço urbano da cidade. 

No primeiro capítulo, a partir das categorias geográficas, paisagem, espaço 

geográfico, identidades territoriais lugar, elaboramos o referencial teórico que 

norteou toda a nossa pesquisa. 

No segundo capítulo tecemos considerações sobre o título patrimonial “São 

Paulo capital mundial da gastronomia”, enquanto fenômeno geográfico a partir do 

seu crescimento urbano, processos de imigração e migração para a cidade de São 

Paulo, o surgimento e a espacialização dos restaurantes e olhar para esse 

fenômeno como um setor produtivo muito importante para o turismo e a geração de 

renda na cidade, já que o nosso objeto de estudo está localizado nessa cidade. 

Além disso, registramos nesse capítulo os aspectos da localização do campo do 

nosso objeto de estudo. 

 Essa discussão foi pautada a partir de levantamento bibliográfico e de dados 

da ABRESI10 e SINHORES11, que serviram de base para conduzirmos o estudo de 

caso proposto no terceiro capítulo. 

No terceiro capítulo fizemos um estudo comparativo entre os restaurantes 

regionais enquanto produtores de paisagens dos bairros do Bexiga e de Vila 

Madalena. Esse estudo comparativo foi realizado por meio do trabalho de campo 

com os restaurantes regionais e sua finalidade foi traçar um perfil identitário do 

                                                 
10

 Associação Brasileira de Restaurantes e Similares. 
11

 Sindicato dos Hotéis Bares Restaurantes e Similares de São Paulo.  
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estabelecimento a partir dos sujeitos, que são atores sociais nesses restaurantes, 

seguido de uma discussão baseada nas premissas levantadas no primeiro e 

segundo capítulos. 

No quarto capítulo fizemos as considerações finais sobre o que foi possível 

inferir, a partir de categorias e conceitos geográficos envolvidos nesse trabalho, com 

relação a identidades e paisagens gastronômicas e territorialidades dos restaurantes 

do Bexiga e da Vila Madalena.  
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1 

LEITURA GEOGRÁFICA DA GASTRONOMIA 

 

1.1 Geografia e gastronomia 

Ao fazermos um estudo que envolva geografia, gastronomia, percebemos que 

os desafios, tanto teóricos quanto metodológicos, eram muitos, pois inicialmente nos 

perguntávamos quais aspectos geográficos da gastronomia poderiam ser 

abordados, para responder às questões socioespaciais no mundo contemporâneo, 

que tem o espaço urbano como o centro da reprodução econômica, de uma 

sociedade, ainda fundamentada, na economia industrial. 

Essas foram questões centrais a serem resolvidas a priori, para que a 

presente pesquisa cumprisse o seu valor enquanto discussão de um tema que 

julgamos ser de relevância acadêmica.   

Foi importante distinguirmos alimentação e gastronomia, para delimitar quais 

campos da geografia seriam envolvidos na execução desse trabalho. Alimentação 

está relacionada a função biológica, no sentido de fornecer as substâncias 

indispensáveis à subsistência. 

A gastronomia está relacionada ao ato da alimentação, enquanto ato social, e 

nele encontramos significados culturais referentes à origem do alimento, técnicas de 

preparação, regras, tabus e proibições no consumo. Flandrin (1998) nos ajuda a 

estabelecer essa diferenciação entre a alimentação e a gastronomia. 

 Ele descreve que a criação da gastronomia está ligada à saída da 

alimentação dos registros da medicina para os registros de hábitos à mesa. Para 

Flandrin essa mudança se dá com a emergência da burguesia ao poder, 

estabelecendo os novos hábitos da elite francesa no século XVIII. Já Elias (1994), 

descreve sucintamente hábitos à mesa do século XIII ao século XIX, considerando 

que os hábitos da burguesia francesa à mesa foram a evolução de hábitos das 

elites, cultivados desde o fim da idade média. 
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 Esse modelo da gastronomia francesa indicou os caminhos que a sociedade 

moderna, principalmente a urbana, iriam percorrer, para adquirir os seus alimentos: 

a criação dos sistemas de abastecimento, o surgimento dos restaurantes, o 

desenvolvimento de eletrodomésticos as novas formas se alimentar expressando 

assim as relações socioespaciais que se instalam  na sociedade capitalista por meio 

da divisão territorial do trabalho, conjuntamente com o processo de modernização, 

industrialização e urbanização das cidades.   

Somam-se aí a implementação de processos industriais de “standartização” 

da alimentação ou, como diz Fischler (1998), a implementação do sistema fordista 

representado pelas grandes indústrias de alimentos, que assumem a preparação 

dos alimentos, nos Estados Unidos, a partir do final do século XIX, tem seu grande 

desenvolvimento no século XX e a mundialização do padrão de consumo, 

representado pelas redes de fast-food, com seu processo just-in-time, que no último 

quarto do século XX tornaram-se símbolos da mundialização da economia e cultura 

do mundo. 

A gastronomia contemporânea utiliza modelos que partem do urbano como 

reflexo da cultura de massas e um hibridismo cultural12, provocado por processos de 

industrialização que ocorreram em diversas partes do mundo, que estabeleceu o 

rompimento de modelos gastronômicos, que ainda tinham seu fundamento nas 

tradições alimentares das populações rurais, que se deslocaram para as cidades, 

fundindo-se com as tradições gastronômicas, já existentes nas cidades.  

São muitos os aspectos da alimentação na sociedade humana estudados nas 

Ciências Sociais, Poulain (2004) sugere um enquadramento das relações sociais 

ligadas a alimentação em quatro segmentos: a produção, a distribuição, a 

preparação e o consumo. 

Esses segmentos descritos por Poulain, produção, distribuição, preparação e 

consumo, apresentam infinitas variáveis, que podem ser base para estudos dentro 

das ciências geográficas, a partir de uma relação de estudo locacional dos 
                                                 
12

 Abdala Jr. (2004, p. 9 a 20) discute o hibridismo cultural como resultado de uma mistura do processo de 

deslocamentos e justaposições de pessoas e do conhecimento, por meio do processo de transformação na 

economia internacional e na comunicação social. Que tem seus fluxos alterados de um perfil unidirecional para 

um perfil pluridirecional resultante dos meios digitais de comunicação. Proporcionando novos referenciais de 

identidades desvinculadas das concepções fixa e sedentárias. 
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fenômenos gastronômicos, pois eles são a expressão do trabalho do homem, na 

satisfação da primeira das necessidades humanas que é a alimentação, e portanto 

representam um aspecto da produção humana enquanto atividade econômica que, 

na contemporaneidade, mobiliza estruturas produtivas em todos os setores da 

economia, produzindo e  reproduzindo o espaço, o que revela diferentes arranjos 

socioespaciais, que a partir das leituras de paisagens (Moreira, 2007, p. 64 e 115) 

podem revelar inúmeras interações socioespaciais que configuram um território a 

partir das relações econômicas  do homem com o homem e com o seu meio.   

Dos aspectos sociais da alimentação descritos por Poullain, a produção e 

distribuição de alimentos estão muito ligadas à geografia, pois se trata da produção 

agrícola, sua distribuição social e espacial. Já o que podemos chamar de geografia 

da gastronomia é a espacialidade dos processos da produção da alimentação, cujo 

foco está na preparação e no consumo de alimentos. 

Portanto, iniciamos a nossa discussão pelo título patrimonial13 que a cidade 

recebe por uma tradição na sua diversidade gastronômica, São Paulo capital 

mundial da gastronomia, que reflete, por ser um espaço urbano, que concentra 

inúmeros  restaurantes tradicionais14, não tradicionais e contemporâneos,  recriando  

a culinária dos mais diferentes lugares do mundo, utilizam-se dos mais diversos 

processos produtivos na preparação destinada ao consumo final do alimento. 

  Esse título capital mundial da gastronomia, tradição real ou tradição 

inventada, uma vez que, segundo Hobsbawm (1997), tradições, na era moderna, 

são inventadas com o intuito de atingir interesses políticos de estado ou econômicos 

de determinados grupos de uma sociedade. 

Esse é um dos diálogos que foi travado, na questão da espacialização dos 

restaurantes regionais, enquanto processo real, e o aumento do número desse tipo 

de restaurante em São Paulo, o que nos remeteu à construção histórica de hábitos 

culturais na cidade, mas que também pode ter sido uma tradição inventada, no que 

se refere ao apelo publicitário, que utiliza essa marca cultural para o estímulo do 
                                                 
13

 A patrimonialização no âmbito alimentar vem no sentido da preservação de um hábito alimentar, na figura de 

um produto, técnica ou modos à mesa de um lugar em decorrência da introdução de práticas alimentares 

instituídas na modernidade industrial, que descaracterizariam  hábitos historicamente construídos. 
14

 O conceito tradicional aqui é utilizado relacionando técnicas e processos desenvolvidos e criados em 

ambientes econômicos pré-industriais. 
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lazer e do turismo gastronômico na cidade, criando assim diferentes paisagens na 

gastronomia de São Paulo, revelando outros aspectos das territorialidades urbanas.  

 A respeito dessa territorialização, Haesbaert (2001) apresenta três vertentes 

territoriais que são jurídico-política, culturalista-simbólica e econômica. Sobre a 

territorialização da gastronomia paulistana pelos restaurantes regionais, a partir 

dessas três vertentes podemos observar a vertente jurídico-política, representada 

pela constituição de uma empresa, que responde por obrigações sociais regidas 

pela organização legal do estado; e a vertente culturalista-simbólica, relacionada 

com a expressão da alimentação enquanto hábito alimentar dos diversos grupos 

sociais, que emprestaram suas tradições na construção gastronomia paulistana e 

econômica, pois enquanto empreendimento os restaurantes movimentam capitais, 

geram renda emprego e lucros.  

Essa territorialização da gastronomia por meio dos restaurantes nas cidades 

cria uma paisagem urbana, que como Duncan e Duncan (apud Correa 2003:180) 

argumentam: 

a paisagem urbana ao ser um meio de comunicação da identidade social e 
étnica, torna-se um relevante elemento do processo de reprodução social 
em virtude de ser um repositório de classe social e herança étnica. 
 

 A leitura dessas paisagens urbanas, no caso a partir da distribuição de 

restaurantes, pode ajudar a revelar processos de ocupação e significação do 

urbano, que além se vincular aos processos econômicos, que expressam as 

estruturas de classes sociais nas sociedades capitalistas, se vincula ao lugar 

enquanto espaço vivido, independente de sua abrangência territorial. 

 Entendemos que, mesmo sendo um empreendimento comercial, o 

restaurante regional pode representar um lugar na medida em que ele expresse para 

os sujeitos que nele interagem, o proprietário, o cozinheiro, os garçons, os clientes, 

um sentimento de pertencimento relacionado com a identidade, participação, 

tradição, vinculado a um espaço social de relações, vinculados a algum espaço 

territorial:  a casa, a família, a origem.   
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A relação entre o lugar e a regionalidade gastronômica passa pelo sentimento 

de pertencimento do indivíduo com uma determinada tradição alimentar adquirida 

pela vivência, origem, ou pelo desejo de aquisição de um status15. Esse 

pertencimento identitário pode se vincular ao lugar, aos sujeitos que preparam o 

alimento e aos sujeitos que consomem esse alimento.  

As tradições gastronômicas que se instalaram e se fixam nos lugares, que 

são vivenciadas e se tornaram parte da construção das identidades dos lugares, 

podem passar por um processo de patrimonialização. Nas sociedades industriais, 

esse processo se configurou como a defesa dos hábitos tradicionais, em virtude da 

introdução de hábitos alimentares implementados principalmente pelas indústrias de 

alimentos.  

Diferentemente da gastronomia francesa, onde a valorização das cozinhas e 

culturas locais ditas regionais foram elemento necessário para o estabelecimento de 

um estado republicano, com a posterior desvalorização das tradições locais pela 

modernidade industrial e a revalorização dos valores regionais como produto do 

turismo (CSERGO, 1998), a patrimonialização da gastronomia na cidade de São 

Paulo se dá em um movimento inverso. A gastronomia paulistana, enquanto 

patrimônio cultural é o resultado de um mosaico metropolitano, de uma sociedade 

que saltou para um contexto pós-moderno sem antes experimentar a modernidade16. 

Portanto, é um patrimônio estabelecido pelos agentes do turismo gastronômico da 

cidade e reforçada pelo poder público municipal que pretende instituir um aspecto 

identitário produzido pelo processo de industrialização e urbanização e não 

descaracterizado por ele. 

Nesse sentido, Harvey (2005) define o sentido do capital simbólico17 coletivo 

como sendo a possibilidade de os artefatos, das práticas culturais historicamente 

                                                 
15

 Armesto (2004, p. 161-199) considera que na história da alimentação a comida também foi um demarcador de 

classes sociais. Os estilos das classes dominantes de se alimentar, bem como a fartura sempre denotaram uma 

diferenciação no status social e modelos para os emergentes. 
16

 Maffesoli (1994) proferiu uma palestra na UERJ, onde argumenta que há países como o Brasil que saltaram 

para a pós-modernidade sem antes integrar os parâmetros da modernidade. 
17

 Para Harvey, capital simbólico é possibilidade da extração da renda de expressões culturais de domínio 

público devido ao fato de essas expressões culturais trazerem para si olhares, no âmbito do consumo 

contemporâneo, de um crescente número de pessoas.  
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constituídas, assim como as características ambientais espaciais (incluindo 

ambientes sociais construídos) produzirem renda. Afirma a necessidade de 

estarmos atentos, para que não haja uma monopolização desses capitais simbólicos 

por grupos internacionais ligados aos negócios do turismo e entretenimento, citando 

como exemplo o caso de Barcelona, onde grandes grupos internacionais vinculados 

ao turismo passaram a controlar esse setor na cidade aproveitando o fato de a 

cidade atrair turistas por se tornar um ícone de resistência cultural na Espanha. 

 No presente trabalho, em observação ao que Harvey apresenta, e também 

as paisagens que os restaurantes regionais configuram nos bairros estudados, 

verificamos qual foi a motivação para que os proprietários dos restaurantes regionais 

se estabelecessem nesse tipo de negócio, já que um restaurante regional, a priori,  

remete a uma tradição na alimentação.  

 

1.2 Paisagem e gastronomia  

 

 O Termo paisagem é também usado para referir metaforicamente a 
fenômenos não visuais, como por exemplo um campo institucional 

(paisagem financeira), uma construção cognitiva (paisagem da poesia 
moderna), (abstração da paisagem), ou um sentido mais amplo, uma ordem 

social existente (a paisagem histórica). Ao mesmo tempo em que refletem 
em parte a percepção ampla da espacialidade (como na paisagem da 

cidade) 

 (ZUKIN, 2000).  

  

Ao propormos um estudo da paisagem gastronômica a partir dos restaurantes 

regionais dos bairros do Bexiga e Vila Madalena, estamos partindo para uma análise 

socioespacial do urbano, que tem como fundamento um atributo relacionado à 

identidade cultural. Essa proposta se sustenta, conforme argumenta Correa (2003), 

que o estudo espacial do urbano, na sociedade contemporânea, deve incluir, na 

análise das categorias geográficas, paisagem, lugar, território, espaço, argumentos 

fundamentados na geografia cultural, articulando um diálogo com os fundamentos 
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da análise geográfica que se dão a partir do espaço enquanto resultado das 

condições materiais de existência. 

Nesse sentido, levando em consideração que as discussões sobre a categoria 

paisagem em geografia são muito amplas, no presente estudo o conceito paisagem 

está baseado em Berque (2004), que define a paisagem como marca cultural de um 

sujeito coletivo dialogando com a definição de paisagem que aparece em Moreira 

(2007), que afirma que a paisagem é a parte sensível de uma ordenação espacial 

que cria territórios, a partir das relações jurídico-políticas da sociedade capitalista.  

A paisagem gastronômica representada pelos restaurantes estudados, que 

expressa uma marca cultural do coletivo construído historicamente na cidade de São 

Paulo, que agrega tanto na sua configuração quanto na sua leitura aspectos do 

imaginário desse urbano construído a partir das culturas dos diferentes grupos 

sociais, entre elas a gastronômica.  

 A respeito do imaginário urbano Meneses (1998) aponta a necessidade da 

inclusão do imaginário, fundado nas teorias da sociologia, psicologia, antropologia, 

como instrumento de interpretação do patrimônio cultural urbano, conjuntamente 

com as teorias históricas fundamentadas a partir das relações sociais vinculadas ao 

processo de produção.  

Sendo o nosso estudo a análise de uma paisagem ligada a um aspecto das 

identidades culturais desenrolada numa sociedade urbana e contemporânea, 

concretizando no signo de sua paisagem múltiplos significados. Tivemos que ir além 

de uma leitura da morfológica da paisagem gastronômica da cidade, como nos 

estudos positivistas, onde as análises das paisagens, naturais e sociais são 

descritas como elementos estáticos isolados, não revelando as dinâmicas sociais 

nem colocando o homem como sujeito produtor e produto dessas paisagens.  

Devemos agregar na leitura dessa paisagem elementos que expressem a 

dinâmica da sociedade contemporânea. 

 Ao estabelecermos uma conexão entre o conceito de paisagem em Berque 

(2004) e o conceito de paisagem em Moreira (2007), percebemos que a análise do 

fenômeno da gastronomia, enquanto fenômeno cultural na cidade de São Paulo, não 
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seria suficientemente explicada, se não transitássemos pelas análises das 

paisagens propostas por duas correntes geográficas.  Berque nos ajuda a desvendar 

o fragmento contemporâneo dessa paisagem, já a visão da paisagem estruturada a 

partir de bases marxistas nos traz ferramentas para análise dessa paisagem 

enquanto elemento revelador da construção espaço urbano numa sociedade  

capitalista 

A proposição de realizar uma leitura das paisagens gastronômicas na cidade 

de São Paulo, num primeiro momento pode-se pensar numa visão ligada a uma 

perspectiva positivista das paisagem,  fazendo análises puramente morfológicas 

sobre elas, mas a nossa intenção foi olhar para as diversas paisagens 

gastronômicas, e, como Moreira (2007) afirma, é sair do nível visível: o título 

patrimonial “São Paulo capital mundial da gastronomia” e aprofundar, no campo do 

invisível, que é o de revelar como a paisagem impressa no território expressa as 

estruturas de domínio sobre o espaço.   

Esse domínio sobre o espaço é o que Cosgrove (2004) classifica como 

paisagens da cultura dominantes, aquelas que apresentam algum nível de poder.  O 

fato de uma paisagem expressar algum nível de poder, nessa perspectiva, significa 

que a partir de sua leitura geográfica localizada no tempo e no espaço, temos a 

possibilidade de formular análises que revelem elementos como o controle dos 

meios de produção, da matéria-prima e da força de trabalho e a capacidade de se 

comunicar e de se fazer ser olhado e percebido.  

 Comunicar-se e se fazer ser olhado e ser percebido, esse é um dos aspectos 

da estrutura de poder social que interessa na leitura da paisagem gastronômica 

enquanto uma paisagem cultural. É tentar entender a gastronomia na forma de 

restaurantes regionais, não como uma sucessão de identidades enquanto poder 

cultural. Mas observarmos como esses elementos identitários, enquanto construção 

do imaginário, são transformados em ora em um elemento de identificação cultural e 

ora em um objeto de consumo cultural. Essa definição de paisagem, baseada em 

Cosgrove, no presente trabalho nos ajudou a realizar a leitura inicial da paisagem 

gastronômica da cidade, que revela a partir da minha observação enquanto sujeito 

interessado nesse tema, de acordo com os dados da ABRESI e confirmado com a 

nossa pesquisa de campo, aponta para uma paisagem gastronômica que se 
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concentra em algumas especialidades culinárias, que representa em algum grau, 

elementos culturais dominantes na paisagem. 

Portanto, ao discutirmos a leitura geográfica da paisagem gastronômica, da 

Vila Madalena, do Bexiga ou de qualquer outro lugar, temos que levar em 

consideração os arranjos e rearranjos que esses lugares sofreram histórica e 

espacialmente, considerando as variáveis das relações do homem com o meio e de 

suas relações  com a sociedade.  

Para isso temos que permanecer atentos aos aspectos da construção, do 

espaço geográfico que se faz a partir da relação que se dá entre homem, natureza e 

economia, suas implicações no espaço e seu reflexo direto na paisagem.  

Considerando que o nosso estudo da paisagem é um reflexo de uma 

construção dialética da identidade sobre o espaço urbano e do espaço urbano sobre 

a identidade, foi necessário levarmos em consideração estudos que relacionassem a 

influência da construção do espaço urbano na formação, ou preservação das 

identidades culturais.   

Esse reflexo do espaço na paisagem passa pela reordenação territorial dos 

espaços que decorrem da correlação de forças da sociedade, mediadas pela 

ordenação social decorrentes do espaço econômico constituído pelo modo de 

produção capitalista no qual estamos inseridos.  

Considerando que o nosso estudo de paisagem gastronômica refere-se a  

uma paisagem urbana, temos de fixar o nosso olhar na paisagem urbana e entender 

a sua temporalidade, sua territorialidade. 

Quanto às territorialidades urbanas Soja (1993) observa: 

A territorialização urbana na sociedade moderna baseou-se na 
racionalidade excessiva para a organização do espaço urbano, onde a partir 
da forma concêntrica estabeleciam-se, dentro das dinâmicas econômicas e 
sociais, os lugares para os equipamentos sociais e seus atores. 

O estudo da paisagem da gastronomia enquanto identidade cultural do 

urbano requer uma análise do espaço urbano enquanto territorialidades, que é fruto 

da organização da sociedade em seu meio. 
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A organização socioespacial do urbano em São Paulo foi baseada na lógica 

da produção industrial, hierarquizou o espaço urbano, criando espaços funcionais 

homogêneos. Distritos industriais, bairros operários, centros comerciais, que foram 

organizados a partir de uma lógica baseada nos fluxos centro para periferia e vice-

versa, no estabelecimento de lugares para os equipamentos sociais, que influenciou 

nos preços e na acessibilidade aos terrenos, criando espaços diferenciados para  

residências dos trabalhadores das elites. 

  Uma hierarquia, que Soja (1993) descreve como pertencente à 

modernidade, colabora para moldar espaços urbanos interdependentes, pois 

separados espacialmente os atores sociais desempenham os seus papéis, mesmo 

que em situação de guetos. 

Maffesoli (1987) aborda essa questão dos espaços homogêneos nas cidades 

relacionando-a ao sentimento de pertencimento ao bairro quanto aos seus pequenos 

rituais e à construção de uma aura cristalizada no território, quanto aos guetos ou a 

construção de arquétipos vinculados aos grupos sociais que se reúnem em função 

de seus lugares de origem, suas preferências doutrinais e culturais, que constroem 

um território comum desenhando uma paisagem urbana.  

E complementa dizendo que na sociedade contemporânea a expansão de um 

determinado grupo social se propaga além dos níveis de relacionamento territorial   

real de um bairro, de uma cidade. As novas tecnologias de comunicação se 

incumbem de realizar uma publicidade direta, focando o seu público-alvo, que se 

reconhece imediatamente nesse grupo social chamado de tribo.    

Com essa espacialidade urbana construída e reconstruída, afloraram-se as 

identidades territoriais urbanas modernas. Costa (2005) nos ajuda a compreender 

essa dimensão identitária quando afirma que as identidades urbanas vão se 

constituindo a partir da interação entre os iguais, em diferentes espaços de 

relacionamento como o trabalho, a religião, o lazer, a estética, a música, a 

sexualidade, a tendência política de todo o grupo social, que possui ou praticou 
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hábitos em comum, formalizando uma interação cultural, imprimindo no território sua 

identidade e construindo assim o local18.  

É com base nas discussões propostas pelos autores acima sobre a dinâmica 

espacial do urbano que o nosso trabalho relaciona a paisagem gastronômica, com o 

processo da identidade cultural e o sentimento de pertencimento ligado aos hábitos 

de alimentação, desencadeada a partir da construção de uma territorialidade no 

urbano, que se estruturou a partir da era industrial moderna. 

Essa será uma das nossas ferramentas para a construção de uma leitura 

geográfica da paisagem gastronômica enquanto fenômeno urbano, observando as 

construções culturais, identitárias, reais e imaginárias, voluntárias ou estimuladas 

pelo mercado e pela publicidade, como produto ou sentimento de pertencimento, 

mas sob a ótica dos hábitos alimentares na figura dos restaurantes e das 

especificidades, da cultura gastronômica no espaço. 

 

1.3 Território e gastronomia 

Considerando que uma das categorias de análises geográficas da 

gastronomia paulistana abordada no presente trabalho é da paisagem, e que ao 

discutirmos paisagem há uma relação direta com o objeto representado e sua 

espacialização, nosso estudo de caso, o espaço da gastronomia, é fundamentado a 

partir da localização desses espaços gastronômicos.  

Ao elaborar o estudo dessa paisagem, foi necessário elaborar uma discussão 

sobre as territorialidades construídas a partir da localização desses espaços. 

Em se tratando da gastronomia praticada em ambientes públicos sob forma 

de prestação de um serviço comercial, são amplas as possibilidades do 

estabelecimento de territorialidades gastronômicas. 

Segundo Raffestin (1980), “Território é uma produção do espaço, que se 

inscreve no espaço a partir do campo de poder”. 

                                                 
18

 O local é um lugar simbólico onde muitas culturas se encontram e talvez entrem em conflito (Cosgrove, 2004). 
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Partindo do conceito de Raffestin sobre território, e relacionando com a 

ocupação do espaço urbano por equipamentos de prestação de serviços de 

alimentação diversos, há diferentes campos de poder acionados para o exercício 

dessa atividade, vinculados às formalidades político-administrativas da cidade ou 

não. 

Uma banca de pastel que se localiza em uma feira livre, e que representa 

aspecto gastronômico da cidade, está imbuída de uma autorização municipal para 

ocupar um determinado território por algumas horas e vender seus produtos. Há, 

porém, vendedores de alimentos, nas ruas, que expressam também uma cultura 

gastronômica, que compram e vendem territórios para instalação de pontos de 

vendas de forma informal, relação que, às vezes, se desenrola, por conta da 

informalidade, de maneira truculenta. 

Tanto numa relação com o local de instalação dos pontos de vendas, quanto 

na outra, estabelecem-se relações de poder sobre o espaço criando uma 

territorialidade. 

No nosso trabalho, o vínculo locacional de um restaurante já está 

concretizado a partir da sua ocupação de um espaço físico, um imóvel, um terreno 

em um bairro. A sua territorialidade é uma expressão do poder que a empresa  

exerce sobre o espaço urbano, mediante o pagamento pela ocupação do imóvel. 

Esse pagamento é relativo a um preço determinado pelo mercado imobiliário. 

Portanto, em se tratando de restaurantes, empresas formais de prestação de 

serviços de alimentação, sua territorialidade é definida pelo preço de sua localização 

aliado ao clusters cultural19 do lugar em que estão localizados, que são lugares onde 

há grande concentração de serviços de entretenimento, como teatros, bares, 

cinemas, galerias e outros.  

Essa clusterização cultural do espaço, que ocorre pela presença, no caso dos 

restaurantes e equipamentos afins, potencializou as relações do mercado imobiliário, 

já existentes na cidade, que levou, sistematicamente, no processo de construção do 

                                                 
19

 Cluster é a reunião de atividades de setores afins, cuja finalidade é potencializar a capacidade produtiva 

aproveitando a proximidade, a localização e a afinidade na realização de parcerias comerciais, visando a 

competitividade com concorrentes mais poderosos economicamente.   
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espaço urbano da cidade de São Paulo, as populações com menor poder aquisitivo 

a serem deslocadas para áreas onde o valor dos aluguéis e terrenos é mais barato. 

Essa situação de localização dos restaurantes nos bairros do Bexiga e de Vila 

Madalena constrói uma territorialidade, porque expressa uma relação de poder 

sobre o espaço.  

 Segundo Chico Caruso (apud Squeff, 2002), “Os aluguéis de Vila Madalena 

tornaram-se mais caros por causa do couvert artístico”.  

Aproveitando o humor da afirmação do cartunista, nosso trabalho entende 

que realmente os restaurantes não foram os únicos responsáveis pela valorização 

dos imóveis na Vila Madalena ou pela manutenção dos preços dos imóveis 

comerciais no Bexiga se levarmos em consideração que o preço dos imóveis no 

espaço urbano está relacionado a seu valor de uso, que está aliado, entre outras 

coisas, à disponibilidade dos serviços públicos e privados desses bairros da cidade 

de São Paulo.  

Temos que considerar que o bairro do Bexiga possui associações, que 

buscam a permanente revalorização, inclusive a imobiliária, do bairro, a partir da 

preservação do seu patrimônio histórico. Já a Vila Madalena é alvo de uma grande 

valorização imobiliária, que ajuda a manter e ampliar os indicadores 

socioeconômicos da região. Esses diferentes processos localizados nesses dois 

bairros levam a sua instalação ou permanência de restaurantes nesses dois bairros, 

o que expressa o poder do capital das empresas, no caso, os restaurantes, também 

como definidores das territorialidades urbanas.  

 

1.4 A gastronomia no território privado como expressão da cultura 

A gastronomia pode ser pensada enquanto elemento da identidade cultural de 

um lugar e um dado relevante  enquanto expressão de domínio público.  

Os hábitos alimentares carregam símbolos, construídos por meio dos 

processos sociais estabelecidos historicamente a partir das tradições alimentares 
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dos lugares, e funcionam como um signo, expressando significados sociais, 

assemelhando-se a construções de linguagens, que são de domínio público. 

O paralelo entre a alimentação e a linguagem foi realizado por Dupont (1998) 

ao descrever, sob vários aspectos, o significado dos alimentos na sociedade 

romana, inclusive sua simbologia: o significado do cultivo dos vegetais, da criação 

dos animais e do seu consumo cru ou cozido; os significados da alimentação para o 

cidadão romano no campo de batalha ou, na cidade, eram diferentes. Na guerra era 

viril comer vegetais crus, pois uma alimentação mais leve, com vegetais, 

proporcionava mais disposição física para batalhas, mas fora das batalhas, em 

Roma, para o mesmo cidadão, comer alimentos de origem vegetal não carregava 

um significado de distinção social, como se alimentar a partir dos alimentos de 

origem animal. 

“Esse simbolismo pode ser estudado como uma língua, em que cada refeição 

seria uma palavra.” (Dupont, 1998, p. 203)  

Assim como as linguagens, cujos signos são construídos ao longo da 

construção histórica da sociedade, a gastronomia enquanto hábito cultural do 

processo alimentar possui uma construção de significado semelhante ao de uma  

língua, que vai sofrendo influências diversas e se tornando um elemento cultural de 

domínio público, mas que em certos lugares e circunstâncias é vista e configurada 

para ser apropriada como objeto cultural privado. 

Cascudo sugere dividir os processos de alimentação para realizarmos 

estudos sociológicos em dois domínios, o privado, representado pelo padrão de 

consumo e hábitos alimentares das famílias mais ou menos abastadas, e o público, 

que o autor denomina como alimentação de hotel, que são os serviços de 

alimentação de padrão internacional: “Para elaborar algum estudo ou tratado 

sociológico sobre alimentação no Brasil, devemos elaborá-lo por meio dos seguintes 

segmentos: a alimentação do povo, alimentação das classes mais abastadas e 

alimentação de hotel” (2004). 

O estudo geográfico dos hábitos alimentares em domínio privado, utilizando a 

denominação de Cascudo, das classes mais abastadas e das classes populares, 
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pode servir de grande fonte de pesquisa, como fizeram Corner (2005), descrevendo  

a cultura gastronômica dos imigrantes espanhóis, Wagner (2007), descrevendo os 

hábitos alimentares das famílias no Vale do Taquari-RS e Heche (1998), 

descrevendo a cozinha dos imigrantes de São Paulo. 

Optamos por estudar a alimentação no espaço público, no caso, os  

restaurantes, já que há nesse espaço de uma produção econômica, mediada pelos 

hábitos de consumo na  sociedade contemporânea, a expressão das identidades a 

partir da gastronomia, funciona também como produto. 

Para fazermos essa abordagem, partimos do que Cascudo chama de 

alimentação de hotel20, referindo-se à alimentação de caráter internacional servida 

em estabelecimentos comerciais, que, no presente trabalho, são chamados de 

restaurantes.     

Nesses dois universos o espaço privado da alimentação, o domicílio e o 

espaço público, restaurantes, feiras, bares, eventos etc., a identidade gastronômica 

de uma sociedade é praticada sob aspectos diferentes.  

No âmbito privado, no domicílio, independentemente da classe social, levando 

em consideração o acesso aos ingredientes, tanto o preparo de um churrasco, do 

almoço de domingo ou de um jantar expressarão o lugar, no sentido maior de 

pertencimento, que é a casa e as identidades gastronômicas dos sujeitos que ali se 

congregam, a partir do ato de reunir pessoas afins em volta de uma mesa com a 

família, amigos e agregados. 

 Já no espaço público, no caso dos restaurantes regionais observamos a 

construção dos elementos relativos à identidade gastronômica, de forma objetiva 

com o intuito reproduzir o imaginário de um lugar, construindo um ambiente no qual 

indivíduos com algum grau de afinidade, que, segundo Schlüter (2003) citando 

Maslow, se dirigem a um restaurante para vivenciar uma experiência gastronômica, 

para satisfazer sua necessidade básica de alimentação, mas também para satisfazer 

                                                 
20

 A obra de cascudo é datada de 1963,  na sociedade brasileira já haviam diversos restaurantes espalhado pelas 

grandes cidades, mas ainda os hábitos da alimentação fora do domicílio, eram vinculados ao deslocamento das 

pessoas do seu lugar de residência. Os hábitos de comer fora do domicílio como substituição do trabalho 

doméstico ainda, eram  mais difundidos em grandes cidades como o Rio de Janeiro  e São Paulo, que passavam 

por um intenso processo de industrialização forçando a adoção de novos hábitos culturais.  
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suas necessidades de segurança, pertencimento identitário, status relativo a 

estratificação social ou até mesmo satisfação pessoal, vivenciando essas 

experiências, em um ambiente onde esse imaginário foi construído. 

Cascudo (2004), ao abordar a alimentação servida em domínio público, não 

se atém a uma divisão pormenorizada e classifica a alimentação em domino público  

como alimentação de hotel. Contudo, no presente trabalho sentimos a necessidade 

não de aprofundar esse tema, mas de escolher um desses segmentos. Dentre as 

diversas modalidades de restaurantes, separamos do segmento restaurantes o 

segmento dos restaurantes regionais que são os estabelecimentos que vão ao 

encontro da satisfação do desejo de pertencimento do comensal, que ora estão 

relacionados ao do gosto e ora ao pertencimento social dos restaurantes  

comerciais21, serviço que vende alimentos para a manutenção fisiológica do 

indivíduo. 

Ao optarmos pelos restaurantes regionais enquanto elemento de análise da 

paisagem e da identidade dos bairros do Bexiga e Vila Madalena, caminhamos  na 

direção proposta por Cascudo, que é a de estudar a alimentação enquanto elemento 

da identidade cultural de uma sociedade, mas, em se tratando de um estudo 

geográfico, optamos por realizar um estudo espacial desse fenômeno  cultural.  

Mesmo dentro do segmento escolhido, os restaurantes, encontramos uma 

grande diversidade de empreendimentos, que exploram esse segmento das 

especialidades regionais gastronômicas, na cidade de São Paulo, e até mesmo nos 

bairros estudados. Sendo assim, foi especificado, no segundo capítulo, quais 

restaurantes regionais se tornaram parte do nosso estudo. 

 

1.5 Lugar,  não lugar e restaurantes 

O lugar relacionado com a gastronomia vincula-se ao sentimento de 

pertencimento e pode estar relacionado a tradição histórica, na construção da base 

                                                 
21

 Essa classificação restaurantes comerciais, já que todo restaurante se estabelece para fins de comercializar 

pratos de alimentos, se faz pela  alusão ao prato do dia servido nos restaurantes, lanchonetes, bares, padarias e 

congêneres cujo nome é o prato comercial, que servem aos comensais alimentos em sua maioria no horário do 

almoço. 
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da alimentação, a partir da criação dos pratos  patrimoniais22, que conferem como 

forma de manifestação de reafirmação e orgulho do território23 onde o indivíduo se 

encontra, ou como em forma de lembranças de um território perdido, no sentido de 

partida voluntária ou forçada.  

Os restaurantes regionais exercem, por meio de suas atividades-fim, o serviço 

de alimentação, a recriação do imaginário desses lugares. Em pequenas cidades 

como apresentação dos hábitos locais, ou em grandes metrópoles com hábitos 

gastronômicos diversos, sintetizando o grande a afluxo de populações provenientes 

de diferentes regiões ou de outros países.    

Como, em uma só definição, expressar as representações identitárias das 

cozinhas praticada nos diversos lugares24 do mundo? 

Poderíamos utilizar o termo de Cozinha dos lugares25, para não abarcar uma 

discussão profunda sobre o conceito de região na ciência geográfica. Contudo, lugar 

está relacionado a vivência do indivíduo com determinada localização espacial. A 

reprodução da sua cultura através de sua memória. Essa definição baseada em 

Tuan (1983) pode se distanciar do restaurante regional, pois mesmo reconstruindo o 

imaginário dos lugares o restaurante enquanto equipamento de lazer e turismo, de 

acordo com Carlos (1999), produz também o não lugar, pois a indústria do turismo e 

entretenimento produz mercadorias e não identidade, já que enquanto empresa, 

para a sua sobrevivência tem que se submeter às regras do mercado.  

 Além disso, nosso olhar está sobre um equipamento de prestação de 

serviços de alimentação26 cuja existência exprime além das representações de 

pertencimento identitário a um território, o desenvolvimento de conhecimentos que 

                                                 
22

 Doria (2008, p. 104). Prato patrimonial é o prato símbolo de uma região ou país, prato no qual as populações 

identificam parte de suas origens. 
23 Acerca da Regionalidade na Culinária, Dória (2008, p. 73) afirma: Podemos dizer que as cozinha nacionais ou 

cozinhas regionais expressam, além de diferenças óbvias no comer, necessidades políticas dos Estados modernos 

que precisam de mitologias integradoras para transacionar diferenças entre suas várias regiões, como forma de 

expressar a origem múltipla do próprio Estado.  
24

 Quando queremos no nosso trabalho falar dos lugares relacionados com a culinária, o nosso objetivo é o de 

remontar independente da abrangência territorial do lugar, da sua representação política e ressaltar o vínculo 

identitário existente entre a culinária e o lugar.  
25

 De acordo com Tuan (1983), a categoria de lugar expressa segurança. Os lugares são os centros aos quais 

atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas.  
26

 Poulain (2004, p. 19) afirma que a alimentação tem uma função estruturante na organização social e ela pode 

se dar no âmbito da produção, distribuição, preparação e consumo.  
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se propagam, não somente pela tradição27, mas também pelas técnicas 

estabelecidas e transmitidas de acordo com as necessidades do restaurante 

enquanto empreendimento comercial, ou seja, o foco do nosso estudo é uma 

empresa que se organiza, baseando-se em um capital privado que arregimenta 

trabalhadores como mão de obra, e visa o lucro como remuneração do seu capital28.  

Portanto, precisa criar estratégias para a reprodução da técnica culinária que não se 

baseie exclusivamente na tradição.  

A partir das definições de Poulain (2004), que relaciona os restaurantes em 

duas das quatro funções estruturantes da alimentação na sociedade, que são a 

preparação e o consumo, a preparação e o consumo alimentar podem ser realizados 

em dois espaços distintos, o doméstico e o de mercado29. O restaurante ocupa, sob 

essa perspectiva, o espaço do mercado na alimentação.   

 Pitte (1998) descreve como essas demandas domésticas da alimentação 

foram sendo assumidas pelo setor de mercado nas sociedades modernas e 

industriais, já que nessas sociedades o papel da mulher, que antes se 

responsabilizava exclusivamente pelas atividades domésticas, mudou e ela passou 

a fazer parte do mercado de trabalho, deixando um espaço para a expansão das 

atividades comerciais de origem doméstica, e a expansão dos restaurantes se 

enquadra como uma dessas atividades   

A preparação e o consumo nos restaurantes podem nos conduzir para 

diferentes análises quanto ao lugar, já que lugar é espaço vivido. A preparação, 

enquanto lugar no restaurante, pode ser o lugar da tradição, se os empreendedores 

do estabelecimento estiverem relacionados a ou os seus trabalhadores possuírem  

algum vínculo afetivo, com a culinária tradicional  praticada. 

O restaurante pode ser exclusivamente o lugar da reprodução do capital, 

onde as relações sociais de produção estão bem demarcadas. O empreendedor, 

                                                 
27

 Entendemos por tradição na produção culinária as técnicas que são transmitidas pela cultura oral, na 

transmissão de uma geração para outra. No caso do conhecimento culinário, em muitas sociedades esse 

conhecimento era transmitido de mãe para filha.  
28

 Moreira (2007, p. 113-115) descreve o ciclo da produção capitalista relacionado-o com o espaço geográfico, 

território e paisagem.  
29

 Quanto aos espaços de alimentação, o autor afirma que nas sociedades industriais inúmeras atividades antes 

domésticas têm sido assumidas pelo mercado, a alimentação é uma delas.   
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que pode ser uma pessoa ou um grupo, investe no segmento com o intuito da 

remuneração de seu capital e os empregados, principalmente os da cozinha30, não 

possuem vínculos com as tradições de origem da casa, a execução do seu trabalho 

está relacionada às técnicas adquiridas com a experiência de trabalho ou em cursos 

profissionalizantes deixando bem explícitas as contradições entre as classes sociais. 

A outra função estruturante da alimentação, o consumo, pode ter um caráter 

de pertencimento identitário, já que ao consumir determinado tipo de alimento, ou 

participar de qualquer cerimônia à mesa, tanto em âmbito doméstico quanto em um 

restaurante regional, o comensal busca uma conexão por meio do alimento ou dos 

modos à mesa com suas tradições calcadas nas identidades culturais. 

Mas esse consumo pode se dar em sua opção por um determinado tipo de 

restaurante que estiver vinculado exclusivamente ao lazer, ao turismo e à moda, 

estamos diante da reprodução do não lugar.31 Reafirmando Auge, Schlüter (2003)   

ressalta que a gastronomia no mercado turístico com caráter de identidade é 

vendida como produto, símbolo de status ou de pertencimento identitário.  

Portanto restaurantes regionais podem representar simultaneamente o lugar e 

o não lugar, já que lugar é o espaço vivido e preenchido com conteúdo simbólico, e 

o não lugar apresenta outra qualidade de experiências adquiridas pela vivência por 

meio das relações mercadológicas de pertencimento através do consumo 

padronizado na sociedade contemporânea. 

Há aí um choque de conceitos que apresentam a oposição pela semelhança. 

Um único restaurante, sob as diferentes perspectivas, pode representar diferentes 

espaços de vivências sociais, já que o lugar vivido pelo cozinheiro naquele pode ser 

o não lugar do consumidor, e vice-versa.  

Nesse sentido, Hall (2003) nos ajuda a interpretar esses fenômenos, quando 

afirma que o sujeito na contemporaneidade não tem uma identidade fixa, os sujeitos 

                                                 
30

 Um restaurante também é uma empresa dividida em departamentos, quanto ao produto vendido. Há o local da 

produção, a cozinha, e o local das vendas, o salão. Nos restaurantes regionais são as cozinhas que indicam a 

especialidade do restaurante. 
31

 Auge (1994) trata como os lugares e os não lugares se opõem e se completam. O lugar pelo vínculo com os 

elementos das identidades, produzidos na modernidade, e o não lugar criando os espaços da pós-modernidade 

industrial, que ao mesmo tempo possibilitam um sentimento de pertencimento global e subtraem 

simultaneamente o vínculo com as identidades vividas.  
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assumem diferentes identidades, de acordo com a situação em que está sendo 

interpelado.  

 

1.6 Identidade e gastronomia 

A nossa pesquisa, ao trabalhar a identidade relacionada aos restaurantes, 

afirma que em si não carregam elementos identitários nem constituem identidades 

por serem uma instituição jurídica, que para representar aspectos identitários 

necessitam revelar os seus sujeitos e seus papéis sociais dentro desse equipamento 

social.  

O caminho percorrido para a construção dessa caracterização identitária para 

os restaurantes passou pela discussão da construção do sujeito na sociedade 

moderna (Touraine, 2002), o que proporcionou estabelecer um elo entre a 

identidade e um estabelecimento comercial. Foi necessário pesquisar a relação 

entre os sujeitos que agem como atores sociais nesses restaurantes com atributos 

culturais, que conferem um caráter de identidade para esses restaurantes.    

“Entendo por identidade o processo de construção de um significado com 

base em um atributo cultural ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-

relacionados” (Castells, 2008, p. 22).  

Esses atributos que Castells apresenta acima, para a construção de 

identidades, num restaurante terão que estar relacionados a um ou mais sujeitos, 

que para Touraine (2002) agem ou não em conformidade com os papéis que lhes 

são atribuídos, o que lhes confere um caráter de atores nas modificações sociais. 

Um restaurante é uma empresa de prestação de serviços que traz consigo as 

contradições entre as classes sociais de uma empresa, que, por se submeter a 

relações de mercado, concretiza as modificações sociais e espaciais, que são 

produzidas a partir das ações dos sujeitos enquanto atores sociais. 

 A caracterização desse sujeito teve de ser estabelecida a partir de uma 

discussão, primeiro no sentido de identificar quais são os papéis sociais existentes 
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dentro do estabelecimento ─ restaurante ─, depois para descobrir e denominar o 

sujeito ou os sujeitos, que podem conferir uma característica identitária aos 

restaurantes.  

No sentido da construção do sujeito para a definição do caráter identitário de 

um restaurante, Barreto (2002) nos ajuda, ao descrever o organograma de um 

restaurante. Um restaurante possui um setor administrativo, um setor de produção, 

que é a cozinha, e um setor de vendas e atendimento, que é chamado de salão, 

além do que, um restaurante possui um empreendedor, que define a área de 

atuação da empresa, que no caso é a especialização do restaurante. 

Encontramos nessa definição os atores sociais32 possíveis para a 

caracterização do sujeito que definirá o caráter identitário de um restaurante.  

Considerando que a comida é o elemento cultural que confere identidade, a 

um restaurante, o presente trabalho definiu quais dentre os atores sociais existentes 

em um restaurante conforme a definição de Barreto conferem o caráter de origem a 

essa comida. Um deles é o empreendedor, que como ator social executa uma 

função de disseminador de uma cultura alimentar, organizada a partir da ação de 

uma empresa33.  

Outro ator importante nessa caracterização identitária é o chefe, para os que 

utilizam o modelo da cozinha francesa, ou o cozinheiro principal, que varia de acordo 

com a especialidade: o Sushi-man na japonesa, o pizzaiolo em uma pizzaria, etc.  

Definidos os atores sociais, enquanto sujeitos responsáveis pelos aspectos 

identitários dos restaurantes, o presente trabalho procurou estabelecer quais 

características seriam importantes para iniciarmos um diálogo entre os atores sociais 

e as identidades culturais presentes nesses restaurantes. 

 Essas características estão ligadas aos sujeitos dos restaurantes e às 

identidades que eles produzem. Levando em consideração os fatores primários da 

                                                 
32

 Para Touranine (1994), ator social é aquele que age em conformidade com o lugar que ocupa na organização 

social.  
33

 Santos (1979) descreve o papel das pequenas e grandes empresas no circuito superior e inferior da economia. 

A ação de um restaurante regional é preponderante na construção dessa identidade territorial, já que um 

restaurante em rede e franquia pode estimular hábitos de maneira mais rápida comparando com o surgimento de 

dezenas de empresas de organização administrativa tradicional, pensando na sua área de atuação e marketing.  



32 

 

identidade34, em nosso estudo vamos considerar também como fator primário de 

identidade os hábitos alimentares, aspectos que remetem a origem e tradição 

desses atores sociais. Outro aspecto relevante são a aquisição e o domínio das 

técnicas pelos cozinheiros principais dos restaurantes, consideraremos de acordo 

com Ventos apud Castells (2008, p. 48), o determinado pelo fator gerativo da 

identidade. 

Definidos os parâmetros para estabelecer uma característica identitária, resta 

saber se podemos conferir um caráter de identidade cultural para esses bairros da 

cidade, a partir dos restaurantes.   

A princípio, o fato de os restaurantes produzirem ou reproduzirem uma 

culinária regional ou tradicional35 nos leva inicialmente a categorizá-los como 

representantes dessas culinárias, e eles o são, já que apresentam as técnicas 

culinárias ou alimentos preparados ao modelo dos lugares, de onde esses 

restaurantes, por sua nomenclatura, postulam pertencer.   

Porém um desafio foi colocado para o nosso trabalho, que era o de 

estabelecer relações entre os restaurantes enquanto equipamento social privado aos  

atributos relativos à identidade. 

Primeiro porque identidade está relacionada a indivíduos, e embora um 

restaurante na sua linha de produção congregue uma quantidade de indivíduos, 

diferentemente de outros equipamentos sociais, como espaços religiosos36, festas 

comunitárias e religiosas37, clubes de futebol onde os indivíduos encontram o seu eu 

e o seu nós38, identidades construídas socialmente durante um período, ou seja, ele 

se encontra e ele pertence. 

                                                 
34

 Castells (2008, p. 48) descreve que, de acordo com a teoria Rupert de Ventos, as características primárias da 

identidade são etnia, território, idioma, religião e similares; fator gerativo de acordo com Rupert de Ventos são 

gerados pelo desenvolvimento da tecnologia, meios de comunicação formação das cidades; fator induzido como 

a codificação da língua em gramáticas oficiais, sistemas de educação e fator relativo a defesas das identidades 

oprimidas, interesse subjugado por um grupo social dominante ou pelo aparato institucional.   
35

 Entendemos como culinária tradicional a culinária de origem de algum lugar, onde estão preservadas a 

produção alimentar com técnicas culinárias desenvolvidas em relações de produção pré-industriais. 
36

 Gil (2001) aborda o espaço da religiosidade e sua territorialidade. 
37

  Bezerra (2007) discorre sobre a questão das festas enquanto identidade.  
38

 Quando falamos em construção de identidade temos que ter em mente que ela implica, em pelo menos três 

tipos de identificação: Eu (identidade individual): nós (a que grupo pertenço); Eles (aqueles dos quais me 

diferencio). (Almeida, 2006; p. 12)  
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Num restaurante, devido a sua especificidade de equipamento social, o 

indivíduo também encontra a diferença, pois os restaurantes exercem uma função 

social de empresa. Tanto o outro quanto o eu e o nós, nos restaurantes tradicionais 

assumem aspectos relativos à identidade do sujeito, gerando uma comparação que 

carrega as diferenças de identidade. 

Essas diferenças apontam para as diferenças que o sujeito vive diante do seu 

posicionamento em relação às classes sociais, bagagem na formação escolar e 

também pelo referencial da identidade relativo a nacionalidade ou regionalidade, que  

numa metrópole como São Paulo, nos restaurantes de São Paulo, há uma grande 

presença de proprietários, chefes ou cozinheiros que são de origens diversas. 

Barreto (2006) ressalta a importante presença de cozinheiros nordestinos nesses 

equipamentos. 

  Quanto a esses aspectos, Araújo (2007) ressalta que na modernidade, nas 

identidades sociais o indivíduo carrega atributos da sua identidade individual, da sua 

identidade enquanto sujeito pertencente a uma nacionalidade e da sua identidade 

enquanto sujeito que pertence a uma classe, o que a priori nos ajuda a encontrar o 

eixo identitário para um restaurante. 

 Há uma grande dificuldade para definirmos identidade na 

contemporaneidade, pois segundo Hall (2003)39 o sujeito não tem identidade fixa 

nesse momento histórico, as nossas identidades se revelam na hora em que somos 

questionados sobre quem somos e quais papéis estamos realizando nessa 

sociedade.  Afirma que há uma desarticulação das identidades estáveis, o que abre 

novas possibilidades de articulações identitárias. 

Essas múltiplas possibilidades de articulação das identidades culturais nos 

levaram a vislumbrar não só uma identidade criada a partir da ação do sujeito 

enquanto ator social, mas a várias identidades subjetivadas pela ação que o 

indivíduo exerce dentro dos restaurantes enquanto determinante das identidades. 

Sendo assim um restaurante pode carregar características identitárias, que no 

terceiro capítulo nós discutiremos a partir das análises do trabalho de campo. 

                                                 
39

 O conceito usado por Hall (2003) para definir contemporaneidade é Pós-Modernidade. Preferimos neste 

trabalho utilizar o conceito contemporaneidade.  
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Portanto, o restaurante não pode ser o condutor de uma única identidade, 

mas de várias identidades. Pois os sujeitos dos restaurantes assumem, 

simultaneamente vários papéis.  

A partir da perspectiva de Hall das identidades na contemporaneidade é que 

podemos observar o equipamento restaurante como um conjunto identitário, 

formado pelos proprietários e sua brigada de cozinha, além dos garçons. Esse 

conjunto deve ser observado a partir da relação entre o restaurante enquanto 

reprodutor de uma determinada cultura alimentar, cujo objetivo é o de proporcionar 

ao consumidor um encontro com essa cultura , mediada pelo pagamento do serviço, 

que em uma sociedade de consumo é o que move a existência desses 

equipamentos, que de acordo com Castells (2008) pode representar um espaço 

onde as identidades legitimadoras 40 se expressam. 

Diferentemente dos equipamentos de lazer gastronômico, que funcionam 

como espaço identitário, de resistência41, como está descrito em Lemos (1997), 

quando descreve o espaço de lazer dos migrantes em São Paulo, citando alguns 

entrevistados que frequentam o CTN – Centro de tradiçõesnNordestinas – falando 

do sentimento de pertencimento quando se deparam com as comidas da sua terra, o 

forró e a alegria de ver todo mundo junto. 

Nessa relação entre a preparação e o consumo alimentar, o restaurante 

enquanto ente jurídico econômico assume uma identidade. Sua presença é 

justificada pela necessidade funcional de sua existência, demarcada pelas 

necessidades criadas pelo mercado da diversão e do entretenimento e pelas 

transformações culturais provocadas pela sociedade industrial42.  

O equipamento comercial restaurante em si não representa identidade 

nenhuma, esse equipamento só é um condutor identitário dos sujeitos que ali estão 

inseridos. Os arranjos e contradições existentes entre os sujeitos, que nele agem, 

                                                 
40

 Identidades Legitimadoras para Castells são as identidades introduzidas e propagadas pelas instituições 

dominantes. 
41

 Identidades de resistência para Castells são as identidades de atores sociais que se encontram em posições 

desfavoráveis.  
42

 Pulain (2004) aborda a criação e a expansão dos restaurantes como uma necessidade da alimentação fora do 

domicílio, criada na sociedade industrial e acentuada com a plena inserção da mulher no mercado de trabalho. 
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enquanto atores sociais (Touraine, 2002), é que vão impingir o caráter de sua 

identidade. 

Portanto, a existência de indivíduos com classes sociais antagônicas, de 

outras nacionalidades e regionalidades, investindo ou operando as técnicas 

culinárias, em cozinhas e restaurantes, com o intuito de produzir alimentos para 

serem consumidos para além das necessidades alimentares básicas, nos leva a 

identificar elementos que determinam várias identidades para um restaurante. 

 O diálogo entre a definição de Araújo (2007), que define as identidades na 

modernidade, e Hall (2003), que trata da desestruturação dessas identidades, nos 

levou a observar esses equipamentos, não só pela origem da produção alimentar 

praticada nos restaurantes, mas pelo posicionamento dos sujeitos na estrutura 

organizacional do restaurante. 

Para isso verificamos o lugar do proprietário enquanto sujeito empreendedor e 

o lugar do cozinheiro como sujeito que domina as técnicas da preparação dos 

alimentos, motivo pelo qual, nas nossas entrevistas, procuramos identificar a origem 

do proprietário do estabelecimento e o motivo que o levou a abrir um restaurante. 

Quanto ao cozinheiro, verificamos a importância de identificar o lugar de 

aquisição das técnicas culinárias que ele pratica no restaurante e também o local de 

seu nascimento e sua origem, aliando essas questões a questão das técnicas na 

contemporaneidade. 

Essas características relacionadas à identidade dos sujeitos e sua ação, que 

os ligam a um equipamento social, são elementos relevantes para atribuirmos 

características identitárias para os restaurantes e pensarmos a respeito de suas 

territorialidades construídas a partir de suas localizações. 
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2 

 

GEOGRAFIA DA GASTRONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

2.1 Surgimento dos restaurantes em São Paulo 

 

 De acordo com Silva (2007), os restaurantes apareceram na cidade de São 

Paulo, no final do século XIX, para atender a uma demanda crescente de pessoas 

que passavam pela cidade, e outras que aqui passaram a se instalar, como 

decorrência do aparecimento de novas instituições na cidade. Em seu trabalho cita 

que, junto com a fundação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 

novos hábitos sociais chegaram às cidades. 

Até então por um costume das pessoas mais abastadas, as relações sociais 

se davam intramuros, os viajantes, que por aqui passavam, desde que 

recomendados, eram recebidos para pouso e alimentação nas casas das famílias 

tradicionais. Os viajantes que passavam pela cidade sem recomendações faziam 

uso das hospedarias, que também serviam alimentação. Essa diferença na 

receptividade com os viajantes permitiu que se criasse um estigma quanto à 

hospitalidade dos viajantes e o uso pelas pessoas de bem dos serviços oferecidos 

nesses lugares. 

O surgimento dos restaurantes em São Paulo ocorre no momento em que a 

elite paulistana se vê fortemente influenciada por hábitos europeus, e a implantação 

de restaurantes é uma demonstração dessa influência, já que restaurante é uma 

criação francesa, de um boulanger43 parisiense que passou a servir um caldo 

fortificante para que as pessoas, ao final da jornada de trabalho, pudessem repor 

sua energia vital. O serviço em estabelecimentos desse tipo era composto por um 

prato estabelecido a preço fixo (Pitte, 1998). 

                                                 
43

 Boulanger, na Paris pós-revolução industrial, era uma função que representava os resquícios das corporações 

de ofício na prestação de serviços de alimentação em Paris. O boulanger tinha como ofício a fabricação e venda 

de pães. Esse boulanger rompe com a tradição e passa a vender os tais caldos de restauração. Sofre inúmeros 

processos para o fechamento do seu estabelecimento, por estar atuando fora do seu ramo de atividade. Contudo, 

acaba conseguindo autorização para a permanência do estabelecimento, que passa a se chamar restaurante. 
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Os anúncios veiculados nos jornais da época informavam que o serviço 

oferecido era o francês, um prato estabelecido com preço fixo. Silva (2007) explicita 

também que os primeiros estabelecimentos de serviços de restaurantes da cidade 

de São Paulo localizavam-se no triângulo formado pelas ruas Direita, São Bento e 

XV de Novembro. 

Mesmo sendo de influência europeia e a cidade passando por mudanças 

sociais significativas em razão do impulso econômico decorrente da economia 

cafeeira, os restaurantes, na época do seu surgimento na cidade de São Paulo, não 

eram socialmente aceito como um bom lugar a ser frequentado, já que nem mesmo 

os estudantes da Faculdade de Direito, grupo social que trouxe novos hábitos para a 

cidade, gostavam de ser vistos saindo desses estabelecimentos. 

Em sua pesquisa histórica a respeito dos restaurantes no final do século XIX, 

Silva (2007) nos apresenta uma breve paisagem das especialidades existentes na 

época. Nesses anúncios coletados em jornais da época, observamos que se 

distribuem pelo centro da cidade os restaurantes que servem à francesa e é 

registrada a chegada de cozinheiros italianos, também abrindo seus restaurantes na 

cidade. 

Do aparecimento dos restaurantes na cidade de São Paulo, no final do século 

XIX, como lugar socialmente aceitável, até a complexa rede de restaurantes com 

serviços e finalidades diversas existentes atualmente na cidade de São Paulo, 

pudemos observar que os restaurantes passaram a funcionar com finalidades que 

vão além de servir os viajantes que por aqui passavam entre meados e o fim século 

XIX. 

 A rede de restaurantes se ramificou, especializou-se em diversos segmentos 

desse mercado e se espalhou por toda a cidade, o que confere à cidade o título de 

capital mundial da gastronomia.  

Essa marca cultural é decorrente do processo de urbanização que ocorreu na 

cidade de São Paulo do final do século XIX até o final do século XX. O que pudemos 

perceber, comparando a paisagem descrita por Silva (2007) e a paisagem 

gastronômica sistematizada nesse trabalho. É que os restaurantes, enquanto 
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paisagens e equipamento econômico, sofreram inúmeras influências das diversas 

culturas e dos diversos processos de transformação econômica e urbana na cidade, 

o que discutiremos adiante no presente trabalho. 

 

2.2 Distribuição dos restaurantes de acordo com a ABRESI  

Como encaminhamento para compararmos a gastronomia a partir do 

estudo dos restaurantes dos bairros do Bexiga e de Vila Madalena, utilizamos o 

guia oficial da capital mundial da gastronomia para realizar a etapa inicial desse 

trabalho, editado pela ABRESI  e SINHORES, 1997. Trata-se do guia oficial da 

gastronomia da região metropolitana de São Paulo, editado pela Associação 

brasileira dos restaurantes e similares, juntamente com o Sindicato dos hotéis 

bares restaurantes e similares de São Paulo. 

O guia descreve 3.000 estabelecimentos de um total de aproximadamente 

40.000 estabelecimentos registrados pelo Sindicado dos hotéis, restaurantes, 

bares e similares de São Paulo localizados no município de São Paulo e na região 

metropolitana de São Paulo (Podanovski,1997). 

  Desses 3.000 estabelecimentos, localizamos e classificamos por distrito e 

por especialidade 1.998 restaurantes, excluindo bares, por não fazer parte do 

nosso objeto de estudo, restaurantes localizados fora do município de São Paulo  

e  os restaurantes localizados em shopping centers.  

 A exclusão desse terceiro item deve-se à padronização do consumo 

imposta pelas redes de restaurantes localizadas e praça de alimentação nos 

shopping centers, pois Collaço (2003) sustenta que os restaurantes localizados 

nas praças de alimentação dos shopping centers obedecem a uma lógica de 

reprodução do capital diferente da lógica da competitividade dos 

estabelecimentos instalados nos polos gastronômicos em ruas e bairros, como é 

o caso do Bexiga e da Vila Madalena.  

Os produtos oferecidos pelos restaurantes nesses bairros derivaram da 

construção histórica que geraram elementos socioespaciais que ajudam agregar 
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valor a esses produto, além de ter o empreendedor mais liberdade para estruturar  

o seu estabelecimento.  

Os restaurantes localizados em shopping centers estabelecem uma lógica 

de competitividade, resultado de fatores socioespaciais construídos, como 

facilidade de acesso a diferentes serviços, segurança, disponibilidade de vagas 

para estacionamento, que são agregados ao valor de instalação do 

empreendimento e dos produtos vendidos, o que constitui, segundo Frúgoli Jr. 

(1989), uma cidade dentro de outra cidade  

A classificação dos restaurantes descritos no guia foi realizada da seguinte 

maneira: foi feita uma leitura da descrição dos restaurantes e de seus endereços.  

Esses restaurantes foram classificados por especialidade e agrupados por 

distritos a partir de sua localização.  

Com essa sistematização, organizamos tabelas e construímos algumas 

representações cartográficas para expressar a distribuição espacial dos 

restaurantes pela cidade, para que, num segundo momento, com o auxílio da 

análise vertical da paisagem, possamos realizar a leitura dessa distribuição 

espacial dos restaurantes na cidade, baseando-nos nas identidades culturais e 

territorialidades construídas na cidade descritas no primeiro capítulo. 

Na tabela 1, juntamente com a figura 1, total dos restaurantes da cidade de 

São Paulo, observamos a distribuição dos restaurantes na cidade, verificando que 

há uma concentração nos distritos do centro44, representado pelos distritos Sé e 

República e por alguns distritos localizados num percurso que parte do centro 

histórico e geográfico da cidade para as regiões oeste, englobando os distritos de 

Santa Cecília, Consolação, Perdizes e Pinheiros, e seguindo também para o 

sudoeste, que engloba nesse percurso os distritos de Bela Vista, Jardim paulista. 

                                                 
44

 Quanto às centralidades na cidade de São Paulo, utilizaremos o conceito de Frúgoli Jr. (2000), que discute o 

deslocamento das centralidades da cidade de São Paulo. Classificando de Centro moderno o centro histórico da 

Cidade; Centro Modernista a expansão das atividades dos serviços, principalmente o financeiro para a região da 

Avenida Paulista e Jardins; e o centro pós-moderno que ele classifica como a expansão dos serviços, 

principalmente os ligados à nova economia na região sudoeste da cidade no eixo das Av. Luiz Carlos Berrini e 

Faria Lima.  
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Na Tabela 2 e na Figura 2 – Restaurantes comerciais do município de São 

Paulo, pudemos observar uma concentração desse tipo de restaurantes tanto no 

centro moderno da cidade como no seu centro modernista. 

Na Tabela 3 e na Figura 3, que se referem aos restaurantes regionais ou 

tradicionais, observamos a concentração nos distritos dos Jardim Paulista, 

Pinheiros, Itaim Bibi e Moema. 

Essa distribuição representada nessas tabelas e nesses mapas expressa 

uma paisagem desigual muito semelhante à paisagem dos indicadores sociais da 

cidade de são Paulo, onde os melhores indicadores sociais estão localizados nas 

regiões onde há a maior concentração de restaurantes. 

 

Tabela 1 - Total de restaurantes no município de São Paulo Abresi – 1997 
 
 
 
   

 
Nome Oficial 

Número de 
Restaurantes %  do total 

Água Rasa 0 0,0 
Alto de Pinheiros 10 0,5 
Anhanguera 0 0,0 
Aricanduva 3 0,2 
Artur Alvim 0 0,0 
Barra Funda 12 0,6 
Bela Vista 79 4,0 

Belém 10 0,5 
Bom Retiro 15 0,8 
Brás 9 0,5 
Brasilânida 1 0,1 
Butantã 15 0,8 
Cachoeirinha 0 0,0 
Cambuci 4 0,2 
Campo Belo 41 2,1 
Campo Grande 6 0,3 
Campo Limpo 0 0,0 
Cangaiba 1 0,1 
Capão Redondo 0 0,0 
Carrão 4 0,2 
Casa Verde 8 0,4 
Cidade Ademar 2 0,1 
Cidade Dutra 2 0,1 
Cidade \líder 0 0,0 
Cidade Tiradentes 0 0,0 
Consolação 78 3,9 
Cursino 1 0,1 
Ermelino Matarazzo 0 0,0 
Freguesia do Ó 11 0,6 
Grajaú 0 0,0 
Guaianases 0 0,0 
Iguatemi 0 0,0 
Ipiranga 21 1,1 
Itaim Bibi 181 9,1 
Itaim Paulista 2 0,1 
Itaquera 6 0,3 
Jabaquara 14 0,7 
Jaçanã 0 0,0 
Jardim São Luis 10 0,5 
Jaguará 0 0,0 
Jaguaré 2 0,1 
Jaraguá 0 0,0 
Jardim Ângela 2 0,1 
Jardim Helena 0 0,0 



41 

 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Oficial  
Número de 

restaurantes  % do total  

Jardim Paulista 311 15,6 
Jose Bonifácio 0 0,0 
Lajeado 0 0,0 
Lapa 18 0,9 
Liberdade 72 3,6 
Limão 9 0,5 
Mandaqui 0 0,0 
Marsilac 0 0,0 
Moema 112 5,6 
Mooca 19 1,0 
Morumbi 14 0,7 
Parelheiros 0 0,0 
Pari 5 0,3 
Parque do Carmo 1 0,1 
Pedreira 0 0,0 
Penha 11 0,6 
Perdizes 57 2,9 
Perus 0 0,0 
Pinheiros 208 10,4 
Pirituba 2 0,1 
Ponte Rasa 0 0,0 
Raposo Tavares 1 0,1 
República 158 7,9 
Rio Pequeno 0 0,0 
Sacomã 3 0,2 
Santa Cecília 46 2,3 
Santana 55 2,8 
Santo Amaro 54 2,7 
São Domingos 0 0,0 
São Lucas 0 0,0 
São Matheus 2 0,1 
São Miguel 9 0,5 
São Rafael 0 0,0 
Sapopemba 1 0,1 
Saúde 20 1,0 
Sé 96 4,8 
Socorro 5 0,3 
Tatuapé 23 1,2 
Tremembé 4 0,2 
Tucuruvi 8 0,4 
Vila Andrade 5 0,3 
Vila Cruçá 0 0,0 
Vila Formosa 1 0,1 
Vila Guilherme 3 0,2 
Vila \jacuí 2 0,1 
Vila Leopoldina 6 0,3 
Vila Maria 10 0,5 
Vila Mariana 86 4,3 
Vila Matilde 0 0,0 
Vila Medeiros 0 0,0 
Vila Prudente 2 0,1 
Vila Sônia 9 0,5 
Total 1998 100,0 
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Figura 1. Município de São Paulo – Total de restaurantes por distrito   
SANTOS, U. R. 2010. Fonte: Podanovski, J. São Paulo – Capital Mundial da 
Gastronomia. São Paulo: Abresi, 1997.  
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Figura 2. Município de São Paulo – Percentual de restaurantes comerciais e de 
comida variada 
SANTOS, U. R. 2010. Fonte: PODANOVSKI, J. São Paulo – Capital Mundial da 
Gastronomia. São Paulo: Abresi, 1997.  
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Tabela 2 Restaurantes comerciais e de comidas variadas no município de 
São Paulo Abresi - 1997 

 

 

 

 

 
Nome Oficial Número de Restaurantes %  do total 

Água Rasa 0 0,0 
Alto de Pinheiros 10 0,5 
Anhanguera 0 0,0 
Aricanduva 3 0,2 
Artur Alvim 0 0,0 
Barra Funda 12 0,6 
Bela Vista 79 4,0 

Belém 10 0,5 
Bom Retiro 15 0,8 
Brás 9 0,5 
Brasilânida 1 0,1 
Butantã 15 0,8 
Cachoeirinha 0 0,0 
Cambuci 4 0,2 
Campo Belo 41 2,1 
Campo Grande 6 0,3 
Campo Limpo 0 0,0 
Cangaiba 1 0,1 
Capão Redondo 0 0,0 
Carrão 4 0,2 
Casa Verde 8 0,4 
Cidade Ademar 2 0,1 
Cidade Dutra 2 0,1 
Cidade \líder 0 0,0 
Cidade Tiradentes 0 0,0 
Consolação 78 3,9 
Cursino 1 0,1 
Ermelino Matarazzo 0 0,0 
Freguesia do Ó 11 0,6 
Grajaú 0 0,0 
Guaianases 0 0,0 
Iguatemi 0 0,0 
Ipiranga 21 1,1 
Itaim Bibi 181 9,1 
Itaim Paulista 2 0,1 
Itaquera 6 0,3 
Jabaquara 14 0,7 
Jaçanã 0 0,0 
Jardim São Luis 10 0,5 
Jaguará 0 0,0 
Jaguaré 2 0,1 
Jaraguá 0 0,0 
Jardim Ângela 2 0,1 
Jardim Helena 0 0,0 
Jardim Paulista 311 15,6 
Jose Bonifácio 0 0,0 
Lajeado 0 0,0 
Lapa 18 0,9 
Liberdade 72 3,6 
Limão 9 0,5 
Mandaqui 0 0,0 
Marsilac 0 0,0 
Moema 112 5,6 
Mooca 19 1,0 
Morumbi 14 0,7 
Parelheiros 0 0,0 
Pari 5 0,3 
Parque do Carmo 1 0,1 
Pedreira 0 0,0 
Penha 11 0,6 
Perdizes 57 2,9 
Perus 0 0,0 
Pinheiros 208 10,4 
Pirituba 2 0,1 
Ponte Rasa 0 0,0 
Raposo Tavares 1 0,1 
República 158 7,9 
Rio Pequeno 0 0,0 
Sacomã 3 0,2 
Santa Cecília 46 2,3 
Santana 55 2,8 
Santo Amaro 54 2,7 
São Domingos 0 0,0 
São Lucas 0 0,0 
São Matheus 2 0,1 
São Miguel 9 0,5 
São Rafael 0 0,0 
Sapopemba 1 0,1 
Saúde 20 1,0 
Sé 96 4,8 
Socorro 5 0,3 
Tatuapé 23 1,2 
Tremembé 4 0,2 
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Tucuruvi 8 0,4 
Vila Andrade 5 0,3 
Vila Cruçá 0 0,0 
Vila Formosa 1 0,1 
Vila Guilherme 3 0,2 
Vila \jacuí 2 0,1 
Vila Leopoldina 6 0,3 
Vila Maria 10 0,5 
Vila Mariana 86 4,3 
Vila Matilde 0 0,0 
Vila Medeiros 0 0,0 
Vila Prudente 2 0,1 
Vila Sônia 9 0,5 

Total 1998 100,0 
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Tabela 3 Restaurantes regionais por distrito no município de São Paulo Abresi - 1997 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Oficial 
 

Número de Restaurantes 
 

%  
do Total 

Água Rasa 0 0,0 
Alto de Pinheiros 6 0,5 
Anhanguera 0 0,0 
Aricanduva 2 0,2 
Artur Alvim 0 0,0 
Barra Funda 11 0,8 
Bela Vista 62 4,7 
Belém 7 0,5 
Bom Retiro 12 0,9 
Brás 7 0,5 
Brasilândia 1 0,1 
Butantã 8 0,6 
Cachoeirinha 1 0,1 
Cambuci 4 0,3 
Campo Belo 32 2,4 
Campo Grande 6 0,5 
Campo Limpo 0 0,0 
Cangaíba 1 0,1 
Capão Redondo 0 0,0 
Carrão 4 0,3 
Casa Verde 7 0,5 
Cidade Ademar 2 0,2 
Cidade Dutra 2 0,2 
Cidade Líder 0 0,0 
Cidade Tiradentes 0 0,0 
Consolação 37 2,8 
Cursino 1 0,1 
Ermelino Matarazzo 0 0,0 
Freguesia do Ó 10 0,8 
Grajaú 0 0,0 
Guaianases 0 0,0 
Iguatemi 0 0,0 
Ipiranga 18 1,4 
Itaim Bibi 116 8,8 
Itaim Paulista 2 0,2 
Itaquera 6 0,5 
Jabaquara 11 0,8 
Jaçanã 0 0,0 
Jardim São  Luis 3 0,2 
Jaguara 0 0,0 
Jaguaré 2 0,2 
Jaraguá 0 0,0 
Jardim Ângela 2 0,2 
Jardim Helena 0 0,0 
Jardim Paulista 208 15,8 
Jose Bonifácio 0 0,0 
Lajeado 0 0,0 
Lapa 16 1,2 
Liberdade 57 4,3 
Limão 9 0,7 
Mandaqui 0 0,0 
Marsilac 0 0,0 
Moema 88 6,7 
Mooca 16 1,2 
Morumbi 10 0,8 
Parelheiros 0 0,0 
Pari 5 0,4 
Parque do Carmo 1 0,1 
Pedreira 0 0,0 
Penha 9 0,7 
Perdizes 41 3,1 
Perus 0 0,0 
Pinheiros 131 10,0 
Pirituba 2 0,2 
Ponte Rasa 0 0,0 
Raposo Tavares 1 0,1 
República 48 3,7 
Rio Pequeno 0 0,0 
Sacomã 3 0,2 
Santa Cecília 28 2,1 
Santana 45 3,4 
Santo Amaro 43 3,3 
São Domingos 0 0,0 
São Lucas 0 0,0 
São Matheus 1 0,1 
São Miguel 8 0,6 
São Rafael 0 0,0 
Sapopemba 1 0,1 
Saúde 20 1,5 
Se 22 1,7 
Socorro 4 0,3 
Tatuapé 18 1,4 
Tremembé 3 0,2 
Tucuruvi 8 0,6 
Vila Andrade 5 0,4 
Vila Curuca 0 0,0 
Vila Formosa 1 0,1 
Vila Guilherme 3 0,2 
Vila Jacuí 2 0,2 
Vila Leopoldina 6 0,5 
Vila Maria 8 0,6 
Vila Mariana 53 4,0 
Vila Matilde 0 0,0 
Vila Medeiros 0 0,0 
Vila Prudente 1 0,1 

Vila Sonia 7 0,5 
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Figura 3. Município de São Paulo restaurantes regionais ou tradicionais por distrito   
SANTOS, U. R. 2010. Fonte: PODANOVSKI, J. São Paulo – Capital Mundial da 
Gastronomia. São Paulo: Abresi, 1997.  
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2.3 Paisagem dos restaurantes de São Paulo de acordo com o guia “São Paulo 

Capital Mundial da Gastronomia” 

 

2.3.1 O centro e as periferias e as demais paisagens gastronômicas da cidade 

 Ao analisarmos os dados levantados acerca da produção gastronômica 

realizada na cidade de São Paulo, representada pelos restaurantes, deparamo-nos 

com uma paisagem gastronômica, que expressa uma concentração dos 

restaurantes em alguns lugares da cidade, como podemos observar nas figuras 1, 2 

e 3. 

 Além dessa concentração espacial do total dos restaurantes, podemos 

observar que há também uma concentração por especialização, ou seja, tanto os 

restaurantes comerciais como os restaurantes regionais ou tradicionais se 

concentram em áreas específicas da cidade.  

  De acordo com a Tabela I, 52,4% dos estabelecimentos estão localizados na 

região central, representada pelos bairros Sé e República, e nos distritos 

representados por Jardim Paulista, Itaim, Moema, Pinheiros. 

Os restaurantes comerciais e de cozinha variada representam 35,3% do total 

dos restaurantes descritos. Somente a região central, composta pelos distritos Sé e 

República, abrigavam 26,1% dos restaurantes e estes representam 10,83% do total 

dos restaurantes da cidade. Os bairros dos Jardins abrigavam 14,6% e o Itaim 9,2%; 

Pinheiros/V. Madalena, 10,9%. 

Essa concentração também se repete quando estamos observando os 

números dos restaurantes regionais. Os mesmos distritos abrigam 44,9% dos 

restaurantes regionais, concretizando o seguinte panorama: Centro, 5,4%; Jardins, 

15,8%; Itaim, 8,8%; Moema, 6,7%; e Pinheiros/Vila Madalena, 10%.  

  Essa concentração, tanto espacial quanto por especialização, representa 

uma paisagem enquanto matriz. Matriz que reflete e reproduz a lógica da ocupação 

do espaço urbano na cidade de São Paulo, que se estabeleceu dentro de uma lógica 

de valorização imobiliária, e de expansão de serviços urbanos, no sentido centro da 



49 

 

cidade-periferia45 espacial. Essa valorização imobiliária está relacionada à 

disponibilidade dos serviços que se encontravam no centro e a facilidade de acesso 

a eles. 

 Essa discussão é abordada por Yázigi (2006, p. 40), que a partir da teoria dos 

lugares centrais afirma que essa estrutura foi o reflexo da entrada do país no estágio 

do capitalismo monopolista sem antes ter construído estruturas socioespaciais, 

criadas na fase anterior do capitalismo industrial, conhecida como capitalismo 

concorrencial. 

Nesse ínterim a cidade de São Paulo passou por processos de ocupação 

horizontal e vertical. Tanto as áreas centrais como as áreas mais afastadas da 

cidade tiveram diferentes organizações e reorganizações socioespaciais. 

As centralidades representaram diferentes processos de verticalização da 

cidade, como observou Frúgoli Jr. (2000), descrevendo como ocorreu a expansão 

das atividades, administrativas e financeiras para o espigão da avenida Paulista, e o 

posterior deslocamento da centralidade para a região que Yazigi (2006, p. 64) 

chamou de Eixo Nações Unidas compreende um grupo avenidas que liga parte da 

região sudoeste, a partir avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, até a região oeste, 

no final da avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro de Pinheiros.  

O aparecimento dos subúrbios é definido por Martins (2002) como o espaço 

onde a área urbana de uma cidade vai se mesclando com sua área rural, criando 

espaços que tinham como características a carência ou até a ausência de estruturas 

básicas da infraestrutura urbana. Em São Paulo, esses subúrbios surgem a partir 

dos aglomerados urbanos junto a sua malha ferroviária. 

Outro processo da ocupação horizontal da cidade é a criação de suas 

periferias, que está relacionada à expansão da mancha urbana quase que total na 

cidade de São Paulo, interligada por grandes avenidas cujo conteúdo simbólico, 

além de expressar a carência das estruturas básicas da infraestrutura urbana, como 

no subúrbio, carrega como afirma Yazigi (2000, p. 206): 

                                                 
45

 Periferia aqui se refere a ocupação horizontal da cidade. A transformação das áreas rurais da cidade em  

bairros a partir de loteamentos das  antigas glebas existentes na cidade.    
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A periferia é a negação das promessas transformadoras, emancipadoras e 
até revolucionárias do urbano... Ela é periferia propriamente dita, quando se 
relaciona com a falta de inserção no desenvolvimento econômico; e sua 
condição material na história. 

 

Apropriando-nos da paisagem da expansão urbana da cidade de São Paulo, 

como matriz, a nossa leitura da paisagem da gastronomia da cidade tornou-se mais 

objetiva, pois ela se revela de maneira semelhante à paisagem dos indicadores 

sociais da cidade. 

A paisagem gastronômica da cidade de São Paulo remete a uma 

desigualdade espacial, semelhante às desigualdades expressas nos dados do mapa 

do IDH (índice de desenvolvimento humano) da cidade de São Paulo, que registra o 

nível de desenvolvimento humano a partir da renda, escolaridade e expectativa de 

vida.  
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Figura 4. Percentual de restaurantes da cidade de São Paulo por distrito   
SANTOS, U. R. 2010. Fonte: PODANOVSKI, J. São Paulo – Capital Mundial da 
Gastronomia. São Paulo: Abresi, 1997.  
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Figura 5. Índice de desenvolvimento humano – IDH – distritos do município de São 
Paulo, 2000. Fonte: Prefeitura do município de São Paulo.Secretaria do 
desenvolvimento trabalho e solidariedade, 2000.    
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Apesar da semelhança com a paisagem do IDH, que aponta para situações 

de exclusão social, procuramos discutir as especificidades da paisagem 

gastronômica a partir das categorias geográficas apresentadas no primeiro capítulo.  

  O presente trabalho buscou, então, autores que nos ajudassem a entender a 

relação entre o estabelecimento e o habito de frequentar restaurantes. Os autores 

Silva (2007) e Forjaz (1988), nos apresentaram um panorama sobre o ato de 

frequentar restaurantes em São Paulo, no final do século XIX e no final do século 

XX.  

 Silva (2007) descreve como os restaurantes tornaram-se socialmente aceitos 

na cidade de São Paulo, pois entre o meio e o fim do século XIX a frequência aos 

restaurantes, que geralmente se localizavam junto a casas de pouso, era garantida 

por viajantes que não tinham vínculo com a sociedade paulistana. Frequentar esses 

estabelecimentos nessa época não era bem visto pela elite paulistana. Os viajantes 

que eram socialmente bem-aceitos realizavam suas refeições e pousos intramuros 

nas residências das pessoas do seu convívio social.  

 Forjaz (1988) aborda outra perspectiva que foi apresentada em uma pesquisa 

com os hábitos de consumo da elite paulistana, no final do século XX. Nesse estudo, 

comer em restaurantes aparece em quarto lugar como atividade de lazer entre as 

elites, já nas camadas médias o lazer relacionado a comida se encontra em primeiro 

lugar.  

 Um século se passou e o hábito que não era bem-aceito pelas elites do 

século XIX passou a ser valorizado como hábito de consumo nas horas de lazer 

pelas elites no século XX. 

 Ao transformar o ato de comer em restaurantes em uma forma lazer das 

elites, esse hábito passa a ser valorizado como parte de um estilo de vida e desejo 

de consumo. Assim esse hábito passa a ser veiculado também como um símbolo de 

status. Schlüter (2003) descreve que, de acordo com Maslow, quando os indivíduos 

encontram na comida e nas suas relações um produto de lazer e turismo, estão em 

busca de pertencimento identitário ou status, pois determinados hábitos 
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gastronômicos denotam uma ascensão social, pertencimento identitário ou 

autorrealização. 

 Além da aceitação dos restaurantes como lazer, o turismo como atividade 

econômica está intimamente ligado ao aumento e à concentração dos restaurantes 

nessas regiões, pois dados da fundação instituto de pesquisa econômica -FIPE 

(2002) apontam São Paulo como a maior cidade receptora de turismo no Brasil, e 

48,76% do destino turístico para a cidade de São Paulo tem como finalidade o 

turismo de negócios e 9,64% para congressos e convenções (Rodrigues, 2004). E 

são nesses bairros e distritos, centros modernos, Sé, o centro modernista, avenida 

Paulista, e o centro da pós-modernidade paulistana, a avenidas Luiz Carlos Berrini e 

Faria Lima46, que estão localizados os centros econômicos e suas ramificações.  

 O turismo de lazer ocupa 39,94% dos visitantes de São Paulo, um dos 

destinos desses turistas é o turismo gastronômico, que tem nos bairros da Liberdade 

e do Bexiga dois importantes destinos. 

 Isso ocorre porque, como observou Rossini (2004), o Bexiga é um importante 

receptor do turismo gastronômico por manter viva a memória italiana. Fausto (1998) 

afirma em seu trabalho que a cultura japonesa presente na Liberdade, expressa por 

meio dos restaurantes, lojas e armazéns especializados em produtos orientais, 

transmitia segurança aos imigrantes. Scarlato (1988), discutindo o imaginário e o 

real do Bexiga, aborda as relações interpessoais, o cotidiano e a cumplicidade, para 

definir a identidade e o território deste. Essa relação com o território urbano, 

configurado nesses bairros, reforça a tese de Mafessoli (1987) a respeito da 

“guetificação” nos espaços urbanos. 

Bexiga e Liberdade, por possuírem identidades culturais muito bem definidas, 

pela história da ocupação desses bairros, pelo imaginário presente na sociedade 

paulistana, pela arquitetura e pela gastronomia na forma de restaurantes, 

fortaleceram as relações sociais, de afinidade e de pertencimento social e territorial, 

construindo para as comunidades de imigrantes que ali se instalaram um lugar de 

reprodução dos seus hábitos e cultura, o que fez com que esses bairros se 

                                                 
46

 Frúgoli Jr. (2000) classifica as antigas e novas centralidades da Cidade de São Paulo sob a perspectiva da 

construção socioespacial das centralidades da cidade de São Paulo.  
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tornassem alguns dos principais polos da gastronomia tradicional da cidade de São 

Paulo. 

 Esses dois bairros47 concentram, junto com os outros bairros das antigas e 

novas centralidades, distritos descritos acima, 60,20% do total de restaurantes da 

cidade e 53,87% dos restaurantes étnicos existentes na cidade.  

 Como foi observado, há uma grande concentração de restaurantes nessas 

áreas centrais da cidade, e há, no sentido centro-periferia, um declínio na 

participação dos restaurantes na cidade, ou uma menor participação, de acordo com 

o guia oficial dos restaurantes da cidade de São Paulo. Podemos destacar alguns 

distritos que apresentam, nesse universo, números expressivos, se comparados com 

as regiões mais periféricas da cidade. É o caso da Bela Vista, Santana, Santo 

Amaro, Campo Belo e Vila Mariana. Convém observar que Santana é o único 

desses distritos que está deslocado espacialmente das centralidades descritas por 

Frúgoli Jr. (2000). 

Observando ainda esse aspecto de concentração dos restaurantes, ou ainda 

a não participação dos restaurantes na pesquisa, chama a atenção que 31 distritos 

de São Paulo não tiveram nenhum registro no guia oficial da gastronomia de São 

Paulo.48  

Se por um lado a participação voluntária de uma pesquisa para uma entidade 

de representação de uma categoria patronal obteve em torno de 0,75% de retorno e 

publicação das entrevistas, pode representar uma falta de vínculo entre os 

representantes e representados. 

Esses números nos fazem refletir também que parte considerável dos distritos 

não representados está nas áreas periféricas da cidade, distritos que possuem altos 

                                                 
47

 Aqui, pela especificidade dos bairros apresentados, desmembramos o bairro Bexiga de seus distritos. O Bexiga 

é desmembrado do Bairro da Bela Vista e excluímos do distrito da Liberdade os bairros da Aclimação, Cambuci, 

e parte do bairro do Paraíso. 
48

 Os distritos são: Ao Norte, Vila Medeiros, Jaçanã, Mandaqui, Cachoeirinha; a noroeste, Perus, Anhanguera, 

Jaraguá; Ao sul, Marsilac, Parelheiros, Grajaú, Capão Redondo, Campo Limpo e Pedreira; a Leste, São Lucas, 

São Rafael, Jardim Helena, Iguatemi, Água Rasa, Vila Matilde, Ponte Rasa, Artur Alvim, Ermelino Matarazzo, 

José Bonifácio, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Lajeado, Vila Curuçá; e a oeste, Rio Pequeno, Jaguara, São 

Domingos. 
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níveis de exclusão social49, onde a ausência ou a ineficiência dos serviços públicos 

aumenta ainda mais o descolamento social dessas comunidades com o padrão de 

consumo e de lazer apresentados nas áreas centrais da cidade. 

 Essa nulidade na identificação dos restaurantes, que possivelmente existem 

nas periferias, nos levou a estabelecer uma hipótese de que há uma diversidade de 

restaurantes que operam na informalidade nas áreas mais periféricas da cidade. 

Que de acordo com Santos (1979) fazem parte no circuito inferior da economia 

urbana, e que por opção preferem não se declarar para instituições sociais e 

censitárias, mesmo que elas sejam órgãos de representação de classe, por temer 

que seus estabelecimentos sejam obrigados a seguir as determinações burocráticas 

e fiscais, que aumentam o seu custo operacional, inviabilizando o empreendimento 

e, por conseguinte, a geração de sua renda.   

 Se por um lado essa concentração reflete os interesses da expansão do 

turismo gastronômico na cidade e a necessidade da geração de lucros por parte dos 

estabelecimentos, essa concentração de estabelecimentos descritos no guia reflete 

também a falta de perspectivas de lazer nas áreas mais periféricas da cidade.  

Esse fenômeno não é uma particularidade da cidade de São Paulo, pois Pitte 

(1993) descreve que Paris, cidade com forte apelo ao turismo gastronômico, tem, 

junto à margem direita do rio Sena na parte central da cidade, sua maior 

concentração de restaurantes.50   

 

                                                 
49

 Amorim (2003) compara a atual exclusão social com antiga exclusão social entre os anos de 1930 e 1980.  
50

 Os restaurantes estão relacionados por muito tempo aos bairros de poder e dinheiro, na margem direita. 

Multiplicam-se, no decorrer do século XX, no oeste da capital, nos bairros residenciais ricos. O gosto pelo comer 

continua bem ligado ao meio da aristocracia e, depois, da burguesia, mas ganha camadas mais amplas. 
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Evolução da geografia dos restaurantes de Paris 

 

 

Figura 6. Evolução dos restaurantes de Paris. Fonte: Pite, 1993, p. 170. 
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Figura 7. Mancha do total dos restaurantes no município de São Paulo 
SANTOS, U.R 2010. Fonte: PODANOVSKI, J. São Paulo – Capital Mundial da 
Gastronomia. São Paulo: Abresi, 1997.  
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2.3.2 O centro e os restaurantes comerciais 

 A região Central representada aqui pelos bairros distritos da Sé e República, 

embora possua 7,58% do total de restaurantes tradicionais da cidade, tem uma 

vocação para restaurantes comerciais, já que no centro essa categoria de 

restaurantes representa 68,03% dos restaurantes descritos.  

 Essa vocação gastronômica da área central da cidade de São Paulo que, no 

século XIX, era servir alimentação aos viajantes que passavam pela cidade, foi 

remodelada para a nova demanda por serviços de alimentação imposta pela 

ocupação do centro da cidade por prédios de escritórios, lojas e prestação de 

serviços públicos e privados diversos e entretenimento, que até os anos de 1970 só 

eram encontrados nas áreas centrais de São Paulo, favorecendo o surgimento de 

diversos tipos de restaurantes, cujo objetivo era prestar o serviço de alimentação 

aos trabalhadores, empresários e passantes que se dirigiam ao antigo centro da 

cidade para realizar compras e usufruir desses serviços.                                         

 Quanto ao aspecto identitário relacionado aos restaurantes comerciais e de 

comida variada, observamos que há um grande número de estabelecimentos que 

ainda servem o prato do dia ou o comercial, o que expressa um hibridismo cultural. 

 Na segunda-feira, o virado a paulista, tradicional comida dos tropeiros; na 

terça-feira, o picadinho, que se tornou uma variação mais barata do caçulet francês; 

na quarta, a feijoada carioca; na quinta, o espaguete italiano; na sexta, para conferir 

o nosso lado cristão, um bom filé de pescada; e aos sábados a repetição da feijoada 

carioca (Garcia, 1993)51.  

Esse padrão de serviço encontrado nos restaurantes comerciais em toda a 

cidade de São Paulo é uma variação do serviço à francesa: “Table D’Hotel – mesas 

redondas com pratos determinados oferecidos a preços fixos” (Silva, 2007), o que 

expressa um comportamento à mesa e uma forma de vender alimentos, muito 

                                                 
51

 A diversidade pode ser notada pelo tipo de padronização dos cardápios, social. Em observação realizada no 

Centro da Cidade de São Paulo, encontramos de um lado as várias opções que não fogem a um padrão 

denominado cabeçário – que é o nome dado ao prato do dia. Todos os restaurantes que servem a modalidade 

seguem o padrão. 
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embora o alimento servido a cada dia da semana tenha influências de origens  

gastronômicas diversas.  

 Pensando ainda nas características principais dos restaurantes do centro, 

houve um aumento considerável de restaurantes de bufê livre e bufê cobrado por 

quilo, modalidade de serviço de tradição mineira, “cada um se serve nas panelas na 

beira do fogão a lenha”, as panelas e o fogão substituídos pelo réchaud, que ajudou 

a viabilizar economicamente alguns restaurantes, já que há um controle mais 

rigoroso do que é servido ao cliente e tudo que é servido é cobrado. Nesses 

restaurantes, foram introduzidas técnicas utilizadas nos fast-food.   

 Mas com relação ao aspecto identitário, o alimento que é servido, o bufê com 

preço fixo ou por quilo, é muito variado, visando a atrair clientes diversificados, já 

que cada indivíduo prepara o seu próprio prato observando a sua estética 

gastronômica.  

 Vale a pena salientar, quanto ao aspecto identitário, que Cardoso (2001) 

afirmou que ninguém é do centro da cidade, o centro é um território não definido e 

não  delimitado52. Pensando nas identidades culturais gastronômicas do Centro, vale 

uma comparação, pois o centro tende a se expressar como um território de todos e 

de ninguém ao mesmo tempo.  

 

2.3.3 O Bexiga e a Liberdade – territórios das culinárias tradicionais 

 Bexiga e Liberdade são os dois principais polos do turismo gastronômico e da 

cozinha de tradição na cidade de São Paulo, fato decorrente da concentração de 

famílias de imigrantes italianos e japoneses, que ocorreu no princípio do século XX. 

 Esses bairros, apesar de colados às áreas centrais da cidade, apresentaram 

identidades gastronômicas bem definidas, bastante diferentes das apresentadas 

pelo total da cidade (Fig. 8). Foi nesses bairros, entre os que apresentam algum 

grau na diversidade de tipos de restaurantes, que encontramos o maior percentual 

                                                 
52

 A autora fez a seguinte afirmação enquanto descrevia como os traficantes de entorpecentes ocupavam sem 

resistência alguns lugares do centro histórico de São Paulo, especificamente a área denominada Cracolândia. 
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de restaurantes tradicionais na cidade de São Paulo: 86,96% no Bexiga e 78,18% na 

Liberdade. 

 

 

 

Figura 8. Região central do município de São Paulo – áreas de predomínio dos 
restaurantes comerciais e regionais 2010. 
SANTOS, U.R 2010. Fonte: PODANOVSKI, J. São Paulo ─ Capital Mundial da 
Gastronomia. São Paulo: Abresi, 1997.  
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Figura 9. Percentual de restaurantes regionais tradicionais no município de 

São Paulo incluindo as especialidades brasileiras.  

 

 

 

  

 

Figura 10. Cozinha regional brasileira no município de São Paulo ─ Total de 

restaurantes da cozinha brasileira: 287 
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Figura 11. Percentual de restaurantes regionais tradicionais no município de 
São Paulo excluindo os brasileiros. 
 
As outras 31 especialidades são as seguintes: africana, argentina, armênia, 
austríaca, belga, boliviana, búlgara, chilena, coreana, escandinava, 
germânica, grega, holandesa, húngara, indiana, indonésia, inglesa, libanesa, 
mediterrânea, mexicana, paraguaia, polonesa, portuguesa, romena, russa, 
sérvia, suíça, tailandesa, venezuelana, vietnamita.  

 

Esses dois bairros, além de apresentar claramente uma concentração de 

restaurantes tradicionais apresentam um perfil bem definido. Dos restaurantes 

tradicionais existentes no Bexiga, 76,2,1% são cantinas italianas e pizzarias. No 

bairro da Liberdade os restaurantes japoneses representam 58,1% dos restaurantes. 

Se contabilizarmos os demais asiáticos (coreanos e chineses), esse percentual 

passa para 86%. 
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Figura 12. Restaurantes regionais no bairro do Bexiga – total e percentual 

 

 

Figura 13. Restaurantes regionais no bairro da Liberdade – total e percentual 

 

 Comparando com o percentual essas duas especialidades: italianas do 

Bexiga e japonesa na Liberdade, com os percentuais existentes nas cidade, que são 

cozinha italiana, 38,26%, e japonesa, 0,48%, restaurantes étnicos no Bexiga e na 

Liberdade, italianos e japoneses, respectivamente, ultrapassam muito os percentuais 

da cidade, justificando nessas comunidades o seu status de principais destinos do 

lazer e turismo gastronômico étnico ou regional na cidade. 
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2.3.4 O centro modernista e pós-moderno e suas gastronomias 

Esse conjunto de bairros se junto ao centro, Bexiga e Liberdade para formar 

60,20% do total dos restaurantes, 53,87% dos restaurantes regionais da cidade. 

Estabelecemos esse agrupamento por eles serem, juntamente com o Bexiga e a 

Liberdade, os maiores destinos do lazer e do turismo gastronômico na cidade. 

 Esses bairros apresentam uma grande concentração de restaurantes étnicos, 

porém com um percentual bem próximo ao que o bairro da Liberdade apresenta, 

mas a diferença entre eles e os bairros do Bexiga e da Liberdade é que esse 

conjunto de bairros não apresenta uma concentração em uma cozinha específica, 

mas oferecem maior variedade de cozinhas étnicas.  

O distrito do Jardim Paulista possui a segunda maior participação em 

estabelecimentos na cidade, ficando atrás somente da área central, considerando os 

distritos da Sé e República, já na quantidade de restaurantes tradicionais esse bairro 

concentra o maior número de restaurantes da cidade. Essa região da cidade é uma 

expansão da área da avenida Paulista, que recebe uma parte do fluxo do turismo 

gastronômico da cidade de São Paulo.  

O aumento dessa demanda estimula a abertura de restaurantes fora das 

áreas centrais e do Jardim Paulista, criando novos polos do turismo gastronômico 

nos bairros do Itaim, Moema, Pinheiros e Vila Madalena. 

Essa expansão de restaurantes acompanha o processo de criação de novas 

centralidades econômicas da cidade e amplia as opções de lazer, como casas de 

shows, teatros, cinemas e restaurantes, como relata Yazigi (2006), descrevendo o 

processo de ocupação da avenida Luiz Carlos Berrini, quando da chegada de um 

grande número de empresas na região, observando que havia uma enorme carência 

de estabelecimentos comerciais destinados a alimentação e outros serviços 

necessários, como drogarias, supermercados, lanchonetes etc., carência que 

gradativamente foi sendo superada. 
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2.3.5  A gastronomia no centro e na periferia 

Por meio dos dados levantados podemos observar que a maior e muito 

adensada área da cidade, a periferia, apresenta 2,75% do total de restaurantes e 

3,64% dos restaurantes tradicionais da cidade. Juntamente com antigos bairros 

suburbanos53 mas com o perfil mais residencial, esses totais perfazem 39,80% dos 

restaurantes e 46,13% do total de restaurantes tradicionais da cidade. 

Se por um lado, ao dividimos essa primeira análise descritiva da distribuição 

geográfica dos restaurantes na cidade de São Paulo em dois grandes grupos 

heterogêneos, o primeiro se constituiria pelos bairros do centro, Bexiga, Liberdade e 

bairros e distritos do eixo sudoeste e oeste da cidade, onde se concentra a maioria 

dos estabelecimentos, e o segundo pelos antigos bairros suburbanos juntamente 

com a periferia. 

Observamos que há uma enorme concentração de estabelecimentos nas 

áreas mais centrais e nas em áreas, onde se apresentam os melhores indicadores 

sociais e econômicos da cidade. 

 Essa concentração demonstra, entre outras coisas, que nessas regiões os 

restaurantes funcionam como uma opção a mais de lazer, para as populações 

residentes nessas regiões e acentua ali a concentração de emprego e renda. Com 

vocação para receptores do turismo gastronômico na cidade determinados por 

fatores históricos e sociais, não podemos negar que essa discrepância remete 

também a um grande desequilíbrio nas opções de lazer nas regiões mais distantes 

do centro da cidade. 

“A falta de lazer é um indicador de quão deploráveis são as condições de vida 

da grande maioria da população da cidade”. (Yazigi, 2006, p. 81)  

  

                                                 
53

 Martins (2002) apresenta algumas definições de subúrbio, como lugar distante e desprovido de urbanidade, 

lugar da reprodução cultural e não da produção. Há também a definição de subúrbio como a área que acompanha 

a via férrea, lugar onde os trabalhadores se instalaram na primeira fase de industrialização da cidade de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. 
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É importante frisar que o estabelecimento restaurante é uma atividade quase 

que exclusivamente privada, e se instala nos lugares obedecendo à lei do 

mercado54, mas, mesmo assim, observando a sua distribuição espacial, e pensando 

no hábito de sair para comer como uma atividade de lazer, a não existência em 

maior escala de restaurantes nas áreas periféricas da cidade ajuda a reforçar a fala 

de Yazigi (2006).   

Neste capítulo discutiremos o nosso estudo dos conceitos e categorias  

apresentados no primeiro e segundos capítulos. Discussão que terá como eixo de 

reflexão as paisagens gastronômicas reveladas a partir dos dados da ABRESI 

(1997) e no trabalho de campo, em julho de 2009, que procurou, por meio das 

entrevistas junto aos restaurantes regionais, identificar as semelhanças e diferenças 

entre essas paisagens. 

No sentido de manter a privacidade dos estabelecimentos e dos 

entrevistados, optou-se por identificar os restaurantes e entrevistados com as siglas 

BX (Bexiga) e VM (Vila Madalena) com uma posterior numeração, para registrar 

algumas das informações prestadas pelos entrevistados e que se julgou de 

relevância para esse estudo.   

 
 

 

                                                 
54

 Excetuando-se alguns restaurantes de coletividade chamados de prato-feito, e instalados em alguns pontos da 

cidade, por iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, juntamente com entidades de representação dos 

trabalhadores, com a intenção de servir pratos prontos a preço popular e subsidiado, e alguns com fins 

educativos, como é o caso dos restaurantes-escola do SESC e outros, a maioria dos restaurantes na cidade se 

instala como estabelecimento comercial de caráter privado com fins lucrativos. 
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3 

 

O IMAGINÁRIO E A GASTRONOMIA ENQUANTO PAISAGEM NO 

BEXIGA E NA VILA MADALENA 

 

 

A partir dos conceitos discutidos nos capítulos anteriores, em especial o de 

paisagem, dos dados coletados junto a ABRESI (1997) e dos trabalhos de campo 

efetuados nos bairros do Bexiga e da Vila Madalena faremos aqui uma reflexão 

sobre as paisagens gastronômicas dessas duas áreas.   

Através do conceito de paisagem procuramos evidenciar as diferenças e 

semelhanças nos processos que originaram essas paisagens gastronômicas.  

O percurso escolhido para essa reflexão compreende conhecermos um pouco 

do processo de formação desses bairros e como ao longo do tempo suas 

características foram se alterando. 

O trabalho de campo compreendeu em um extenso levantamento feito junto 

aos restaurantes, nos quais foram entrevistados proprietários e funcionários. Os 

nomes dos restaurantes, bem como das pessoas envolvidas foram mantidos em 

sigilo para resguardar a privacidade dos envolvidos. Assim os restaurantes e os 

entrevistados estão sendo nomeados pelas siglas BX (Bexiga) e VM (Vila Madalena) 

com uma posterior numeração, que se julgou de relevância para esse estudo. 
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3.1. Localização dos polos gastronômicos do Bexiga e de Vila Madalena 

  

Bexiga 

  O polo gastronômico do Bexiga situa-se no bairro de Bela Vista, que está 

situado junto à região central da cidade. Há ainda polêmicas quanto à origem do 

nome do bairro. Marzola (1985) observa que, antes do processo de urbanização da 

cidade no século XX, toda essa região onde se situa o bairro de Bela Vista pertencia 

a um senhor de nome Antônio Bexiga, que terminou emprestando seu nome à 

região.  

 Marzola (1985) acrescenta que o café foi a mola propulsora das 

transformações da cidade de São Paulo, e por que não do Bexiga? No final do 

século XIX havia procura por áreas loteadas na cidade, para servir como residência 

para sua população que crescia, muitos imigrantes italianos que chegavam à cidade, 

dirigiram-se para alguns bairros como o Bexiga, já a  partir dos anos de 1870, o que 

incentivou os antigos donos de chácaras localizadas próximo à região central a 

lotear suas propriedades. Oliveira, (2004) fez considerações a respeito desse 

processo de transformação dos subúrbios rurais existentes na cidade de São Paulo  

até a sua completa ocupação urbana, que se concretiza no final do século XXI. 

  A partir de um desses loteamentos, formou-se o bairro do Bexiga, que 

recebia essas populações de origem italiana, e que gradativamente foram  

compartilhando o bairro com a antiga população da área, formada por negros 

libertos e outros mestiços. A partir de uma reordenação administrativa do município, 

em 1910 o Bexiga elevou-se a categoria de distrito e passou a ser denominado Bela 

Vista. 

  Esse território, que hoje é a Bela Vista, foi construído às margens do ribeirão 

Saracura, onde hoje encontramos a avenida 9 de Julho, do Ribeirão do Bexiga, que 

margeava a oeste a atual rua Santo Amaro e a avenida Brigadeiro Luis Antônio e 

que desaguavam no ribeirão Anhangabaú, e que o limite natural do bairro ao sul é o 

espigão no qual hoje encontramos a avenida Paulista. Como nosso atual referencial 

de localização na cidade são as ruas e avenidas, o bairro da Bela Vista limita-se a 

norte com o Boulevard Anhangabaú e a praça da Bandeira, ao sul com a avenida 
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Paulista, a leste com a avenida Brigadeiro Luis Antônio e a oeste com a avenida 9 

de Jullho. 

 Portanto, dividir o atual distrito da Bela Vista em dois espaços gastronômicos 

distintos: Bexiga e Bela Vista, tornou-se um procedimento difícil, já que do ponto de 

vista da divisão administrativa da cidade estamos falando de um espaço social que 

historicamente foi se transformando em outros, e que do ponto de vista das 

identidades é um bairro que, devido às permanentes mudanças do espaço, acolhe 

múltiplas identidades. 

É que no caso da Bela Vista há marcas culturais referentes à gastronomia 

paulistana que transcendem aos aspectos do “Imaginário do Bexiga” (Scarlato, 

1988). Pois a leitura do imaginário urbano deve ser conduzida, par e passo, com a 

interpretação dos fenômenos econômicos que ocorrem no urbano.  

Observando a localização do bairro da Bela Vista, e refletindo sob a ótica de 

Frúgoli Jr. (2000), a paisagem da Bela Vista sofre influência de duas centralidades 

diferentes, pois ela é um dos elos entre o centro moderno representado pelo centro 

histórico da cidade e o centro modernista, representado pela avenida Paulista.  

O que cada uma dessas centralidades representa são os processos 

produtivos registrado historicamente em momentos diferentes, o que nos leva a 

refletir que, por estar interligando essas duas centralidades, a paisagem 

gastronômica das cantinas e da própria rua 13 de Maio expressa essas diferenças  

construída nas paisagens dos restaurantes localizados nos altos da Bela Vista e de 

sua ocupação urbana.  

  Para definir a área do nosso campo de estudo no Bexiga, utilizamos os   

limites definidos por Scarlato (1988, p. 7), que desenha a área do Bexiga, utilizada   

para a sua discussão sobre o real e o imaginário do bairro, presentes na memória 

dos indivíduos inscritos nas paisagens do Bexiga, porém que vêm sendo 

desconstruídos pelas intervenções urbanas, como o elevado Costa e Silva, o 

alargamento da avenida Rui Barbosa, a expansão imobiliária, e pelas mudanças 

sociais ocorridas nos últimos trinta anos do século XX, o que se estimulou também 

pelos baixos preços dos aluguéis e sua proximidade com o centro de São Paulo, e a 
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característica de suas casas populares de destino para as famílias de migrantes 

nordestinos que se fixaram em São Paulo a partir dos anos de 1970. 

   A partir de então foi se definindo como polo gastronômico.  

Petrochi (2001) conceitua polos turísticos aproximando sua discussão do que 

Cipolla (2004) apresenta como clusters, que a princípio fundamenta-se na 

concentração de empresas do mesmo setor a partir de sua localização geográfica 

que competem e cooperam entre si. No lazer e no turismo essa concentração se 

relaciona aos empreendimentos localizados em uma área geográfica específica, que 

são receptores do turismo ou lazer da população local. Há também um trabalho da 

prefeitura do município do Rio de Janeiro (2006), que elaborou uma metodologia de 

classificação para a criação de polos gastronômicos a partir dos APL (Arranjo da 

Produção Local), cuja finalidade era a de estimular o turismo gastronômico em 

alguns bairros, como forma de desenvolvimento local, a partir de suas 

especificidades gastronômicas vinculando-as com a preservação do patrimônio, 

histórico, geração de empregos, capacitação das empresas  por meio do incremento 

turístico gastronômico  local. 

Pode-se afirmar que o Bexiga é um polo de lazer e turismo gastronômico, já 

que os guias gastronômicos da cidade reservam um lugar de destaque para os 

restaurantes localizados nesse bairro e na região descrita abaixo. Essa 

classificação, enquanto polo gastronômico da cidade, é retificada na fala do 

entrevistado do restaurante BX 4: 

 o nosso restaurante sempre tem movimento pois ele faz pacotes com as 

empresas turísticas, e eles trazem os turistas, muitas vezes em ônibus ou micro-

ônibus...” 

  Esse polo gastronômico está localizado, no distrito de Bela Vista, dentro dos 

seguintes limites: a norte o elevado leste-oeste da avenida Brigadeiro Luis Antônio 

até a rua Santo Antônio; ao sul a alameda Ribeirão Preto e rua Dr. Seng, da avenida 

Brigadeiro Luis Antônio até a rua Rocha, a leste avenida Brigadeiro Luis Antônio do 

elevado leste-oeste até a almeda Ribeirão Preto e a oeste rua Rocha e rua Santo 

Antônio da rua Dr. Seng até o elevado leste-oeste. 
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A figura abaixo representa a área que Scarlato(1988) desenvolveu sua 

pesquisa buscando definir o bairro do Bexiga. O nosso campo foi inscrito dentro 

dessa na parte central dessa área onde se localizam o pólo gastronômico do Bexiga. 

 

 

 

Bexiga, 1988 

  

Figura 14. Mapa definição da área de pesquisa do real e do imaginário do Bexiga. Scarlato (1988, p. 

7). 
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Vila Madalena 

A Vila Madalena localiza-se no distrito de Pinheiros, que está a oeste-

sudoeste da cidade de São Paulo, segundo Amaral (1985). Pinheiros é o bairro mais 

antigo da cidade, portanto a Vila Madalena traz algumas características da 

construção histórica espacial desse bairro. 

Na Vila Madalena os limites do bairro estão bem definidos,  diferentemente do 

Bexiga, que para traçarmos a área do bairro para a  nossa pesquisa de campo,   

tivemos que recorrer  a produção acadêmica e literária, que ajudou a  definir, a partir 

do  imaginário criado sobre o bairro  a área da pesquisa. Na Vila Madalena seus 

limites foram estabelecidos a partir da planta da cidade de São Paulo, pois o 

imaginário espacial da Vila Madalena, descrito por Bella,(2007), Squeff(2002), 

Zuquin(200) e Fernandes (1997),  se localiza dentro das áreas definidas a partir dos 

limites do bairro descrito na planta da cidade.  

 Pela planta da Cidade55, a Vila Madalena concretiza o seguinte contorno em 

sentido horário: a partir do norte, ruas Martinho Falcão, Paulistânia, Felipe 

Cavalcanti, Abegoária, Patápio Silva, Mario Alencar, Luiz Murat, Horácio Lane, 

Cardeal Arco Verde, Tamanás, Natingui e avenida Pedroso de Moraes.  

 

                                                 
55

 Guia de São Paulo. São Paulo: Editora Mapograf, 2009. 
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Figura 15. Localização do Bairro de Vila Madalena 

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo: Guia Mapograf, 2010. 

  

Trabalhar com a localização real e imaginária desses dois bairros foi uma 

importante ferramenta para construirmos juntamente com o resultado das pesquisas 

de campo a paisagem gastronômica desses dois polos gastronômicos de São Paulo.  

 

3.2 O Imaginário e a Gastronomia do Bexiga e de Vila Madalena 

Escolheram-se os restaurantes regionais como significante para o estudo da 

paisagem gastronômica dos bairros do Bexiga e de Vila Madalena, pois são a parte 

sensível do espaço geográfico, que esconde em seu interior inúmeros processos 

socioespaciais relativos à construção desse espaço, que proporciona significados 
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diversos de acordo com as variáveis construídas a partir do espaço, da história e da 

cultura. 

A pesquisa sobre essas paisagens nos levou a identificar semelhanças entre 

elas e apontar suas diferenças para tecermos considerações sobre o seu significado 

que funcionam como marcas culturais que vão além dos dados coletados nos 

estudos observacionais, dados primários ou secundários expressos a partir das 

pesquisas, quantificadas e sintetizadas em tabelas, mapas e gráficos. 

O primeiro elemento que aponta as semelhanças entre as paisagens 

gastronômicas dos dois bairros são suas características empresariais. São 

estabelecimentos que prestam serviços de alimentação em uma metrópole, que 

agrega mais de 11.000.000 de habitantes, que são estimulados ao consumo por 

meio de mídias estabelecidas em diversas escalas, que promovem atitudes e 

hábitos de consumo. Além do que, como afirma Rodrigues (2004), o turismo de 

negócios, cultural e de eventos tem assumido um importante papel na economia da 

cidade de São Paulo, o que confirma a tendência do aumento do setor terciário na 

economia das grandes metrópoles mundiais, que se urbanizaram a partir de 

intensos processos de industrialização.  

Os restaurantes regionais, portanto, colocam-se como equipamentos que se 

predispõem, a partir do mercado, a receber demandas de consumidores, locais e de 

outros lugares, que desejam, por vários motivos, consumir a alimentação como um 

produto que contém, em sua origem, uma identidade cultural, independente do 

processo de atual de preparação56.  

Outra semelhança na construção de suas paisagens é a localização desses 

dois bairros no município de São Paulo, que, sofrendo influências diretas do 

processo histórico-espacial do nascimento e da ocupação da cidade de São Paulo, 

durante o período colonial brasileiro e o início do império, a cidade viveu uma lógica 

de ocupação territorial e a construção das identidades culturais relacionadas aos 

fatores sociais e econômicos vinculados com o processo de colonização. 

                                                 
56

 Acerca disso, Fischler (1998) apresenta como alguns restaurantes criaram redes de fast foods a partir do 

desenvolvimento de processos para adequar o sistema fordista de produção em série à preparação de alguns 

pratos regionais típicos. Processo que ele denomina macdonaldização dos costumes. 
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A cidade de São Paulo e suas diferentes divisões territoriais só vão ingressar 

em uma outra ordenação espacial e de identidade  a  partir da sua inserção em um 

outro estágio da economia mundial primeiramente com a economia cafeeira e em 

seguida com o seu processo de industrialização e de expansão urbana. 

Se o processo histórico no período colonial produziu semelhanças na 

configuração territorial e identitária que juntas constroem a paisagem, o processo de 

urbanização que ocorreu durante o século XX, principalmente na sua segunda 

metade e início desse século XXI, construiu diferenças nas suas identidades 

culturais e em seus espaços territoriais. 

Essas diferenças se afloraram com o crescimento urbano de São Paulo, no 

século XX, onde as identidades e o território foram construídos dentro de uma lógica 

das identidades estruturadas na modernidade, indivíduo, classe e nação, e se 

tornaram mais complexas no final do século XX e início do século XXI, com a ruptura 

com essa lógica da identidade da modernidade se organizando a partir de estruturas 

econômicas e culturas mundializadas, que são próprias no estágio atual da 

sociedade contemporânea. 

É nesse estágio da sociedade contemporânea, que vivemos uma economia 

globalizada e como define Ortiz (2003), uma cultura mundializada, que o presente 

trabalho desatou alguns nós sobre as identidades culturais inscritas nos territórios 

que formam essas diferentes paisagens gastronômicas. Suas semelhanças 

decorrem do modelo de expansão urbana adotado pela cidade e que se deu a partir 

de uma lógica concêntrica, onde o centro, que hoje chamamos de centro histórico da 

cidade, abrigava os serviços essenciais da cidade, e portanto áreas residenciais 

próximas a esse centro, menos acidentadas e distantes dos fundos dos vales, como 

é o caso do Bexiga, contavam com maior valorização e foram ocupadas pelas elites.  

O crescimento suburbano se deu a partir do eixo ferroviário, construído para o 

escoamento da produção do café no final do século XIX e início do século XX, 

representado pelos trilhos das estradas de ferro Santos-Jundiaí, Sorocabana, 

Mogiana, configurando bairros que eram simultaneamente industriais e operários, 

como Lapa, Belém, Brás, Mooca e outros.  
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Esses dois bairros não participam da expansão urbana proporcionada pelos 

trilhos de trem, mas têm o seu processo de conexão com a rede urbana da cidade a 

partir da implantação das linhas de bonde da rede urbana da cidade, com a chegada 

das linhas de bonde no distrito da Bela Vista e no que é hoje o distrito de Pinheiros, 

na primeira metade do século XX.  

Nesse momento a ocupação do bairro do Bexiga se intensificou pela 

proximidade ao centro da cidade e pela escolha dessa região, pelos imigrantes 

italianos, para fixarem suas moradias. Marzola (2005, p. 68) registra que nessa 

época a Bela Vista era o distrito com maior densidade populacional da cidade. Já a 

ocupação da Vila Madalena, pela distância e deficiência no transporte público, só se 

intensifica com chegada das linhas de ônibus com destino ao distrito de Pinheiros 

que substituíram o bonde a partir dos anos de 1960. 

Uma das razões que contribuíram para a construção de diferentes identidades 

nesses dois lugares da cidade de São Paulo, foi que o Bexiga construiu uma 

identidade cuja origem vem da opção dos italianos pelo bairro, que se iniciou no  

final do século XIX. Na Vila Madalena, de acordo com Squeff (2002), têm-se notícias 

de diversos grupos de migrantes para esse bairro, mas os de origem portuguesa 

eram os que preponderavam. Maffesoli (1987) trata esse fenômeno das marcas 

culturais no território urbano, promovido por grupos sociais específicos como 

“guetificação” do espaço. Já Soja (1993) explica esse mesmo fenômeno, a partir da 

análise do crescimento urbano, sob o viés das relações desiguais que o sistema 

capitalista produz, criando espaços homogêneos a partir das desigualdades e das 

necessidades da instalação dos equipamentos produtivos. 

No Bexiga, os italianos abriram os restaurantes, que  já datam um século de 

existência, e que inicialmente tinham como função o lazer e o divertimento da 

comunidade italiana, pois nessas cantinas, como eram chamadas, além do apelo 

gastronômico destinado às famílias, existiam mesas de baralho e quadras de bocha 

no fundo desses estabelecimentos. 

O espaço do divertimento se transformou, mas o espaço gastronômico se 

expandiu, juntamente com a tradição boêmia que o bairro foi adquirindo por se 

localizar na área central, próxima a teatros, como o Teatro brasileiro de comédia, 
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Teatro oficina, Teatro bandeirantes, que além de teatro era palco de programas de 

auditório da televisão. Não é raro entrarmos em restaurantes no Bexiga e 

localizarmos fotos de atores e cantores ligados aos programas televisivos dos anos 

de 1970.  

Como espaço cultural da gastronomia e da boemia, o bairro do Bexiga, de 

acordo com Marzola (2005), que o intitula de “Brodway paulistana”, começa a 

despontar nos anos de 1930 e viveu seu auge nos anos de 1970 e 1980, pois nessa 

época não havia outra região na cidade, com tanta efervescência cultural, destinada 

aos diversos públicos.  

A partir dos anos de 1980 há um deslocamento dos equipamentos de lazer 

para outras regiões da cidade, bem como o surgimento de equipamentos de lazer 

cultural e gastronômico em shopping centers, acompanhando também a saída, das 

áreas centrais da cidade, dos escritórios, dos bancos e das lojas de departamentos. 

Marzola aponta como uma das dificuldades da expansão do espaço cultural do 

Bexiga a falta de vagas para estacionamento, comodidade, que essas outras áreas 

ofereciam na época. Já a gastronomia permaneceu no Bexiga, e, apesar de alguns  

restaurantes abrirem filiais no sentido sul da cidade, Jardins, Moema e Itaim, os 

restaurantes italianos do Bexiga ainda estão entre os pilares da identidade cultural 

desse bairro. 

Esse declínio também foi verificado nos restaurantes regionais, como 

podemos observar na Figura 16. 
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Figura 16. Evolução dos restaurantes regionais no Bexiga e na Vila Madalena – 1997 e 2009 

 

Um dos destinos dos equipamentos de lazer, da boemia paulistana, que 

coincide com a reestruturação urbana, que se define no final dos anos de 1990, é o 

bairro da Vila Madalena, que nesse contexto surge como um polo de lazer e turismo 

gastronômico na cidade. 

 

Com isso, a partir dos anos 1980 o espaço urbano de Vila Madalena começa 

a sofrer mudanças, que paulatinamente vão transformando a paisagem do pacato 

bairro residencial de operários e artesãos em um polo cultural, se organizando em 

um cluster cultural e turístico, trazendo para o bairro, além dos restaurantes, teatros, 

casas noturnas, a marca da boemia e do lazer noturno, alterando sua territorialidade.  

 

 O imaginário urbano de Vila Madalena ainda não está descrito na literatura 

geográfica, procuramos por meio de uma crônica literária e outros trabalhos buscar 

elementos para identificar esse imaginário, tendo em vista reafirmar a área de 

intervenção da nossa pesquisa.  

 

Em sua crônica Squeff (2002) nos apresenta o que ele chama de alma da Vila 

Madalena quando se refere ao imaginário urbano construído naquele bairro. Essa 

informação, que também apareceu posteriormente nas repostas de nossas 

entrevistas, quando o questionamento era sobre as características de sua população 

ou mesmo dos que circulam por lá como consumidores dos restaurantes, um 
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estereótipo de Vila Madalena ligado a uma liberalidade nos costumes sociais, 

posicionamento menos conservador na política, nas artes na cultura e que se 

estende também à alimentação enquanto hábito de consumo. 

Em nossas entrevistas, quando questionávamos o vínculo entre a 

especialidade do restaurante e a população, obtivemos as seguintes respostas: do 

entrevistado do restaurante VM 3, quando relacionava a especialidade do seu 

restaurante com a população da Vila Madalena:  

“A relação entre o produto do meu restaurante e a população da Vila 

Madalena está no fato de que na Vila Madalena as pessoas têm hábitos 

alternativos.” 

  No restaurante VM 1 a proprietária justificou essa relação, pois sendo seu 

restaurante de uma especialidade que pratica alimentação saudável, ela relacionou 

os hábitos alimentares dos seus consumidores aos da população do bairro e a 

preocupação com a ecologia e a preservação ambiental: 

 “a população deste bairro é preocupada com a natureza, o meio ambiente e o 

futuro do planeta”. 

Segundo o que Squeff descreve e os nossos entrevistados tentam dizer, é 

que há um comportamento estereotipado no espaço social da Vila Madalena, que foi 

construído, a partir das transformações sociais vividas na Vila Madalena, em São 

Paulo e no Brasil a partir dos anos de 1970 baseado no movimento hippie e nos 

ideais de contestação de uma sociedade que vivia em um regime ditatorial. 

 As questões sociais diferenciaram a Vila Madalena de outros lugares da 

cidade, por ser um bairro que sempre abrigou artistas e artesãos em seus diferentes 

momentos históricos desde o início do século XX, por estar próxima à Universidade 

de São Paulo, onde foi vivenciado um grande movimento de luta contra a ditadura. 

Pela existência de aluguéis mais baratos, comparados com outras regiões centrais 

da cidade, os imóveis da Vila Madalena eram atraentes para o uso residencial, 

república de estudantes e abertura de oficinas e ateliês. Tal fato gerou, a partir do 

início dos anos de 1990, uma outra demanda para o bairro, levando à fixação de 

empresas do setor terciário ligadas a produção artística, diversão e entretenimento. 
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Por último, a região oeste oferecia um grande potencial imobiliário, para as 

incorporadoras, porém não existia uma grande avenida, que funcionava como eixo 

interligando a região oeste com a região sudoeste, dentro do atual centro expandido 

da cidade57.  

O prolongamento da avenida Faria Lima interliga, definitivamente, como um 

grande corredor, essas regiões, inserindo a Vila Madalena no processo de expansão 

imobiliária, executado por grandes incorporadoras no eixo sudoeste-oeste, e que se 

iniciou no final dos anos de 1980 na região da avenida Luiz Carlos Berini (Frúgoli Jr., 

2000, p. 185), e que atualmente tem o seu limite no extremo da zona Oeste, na Vila 

Leopoldina.  

Essa expansão imobiliária transformou as paisagens e segregou populações, 

como registrou Bellan (2007) em sua narrativa sobre a desocupação de uma favela 

localizada na Vila Madalena. Em seu trabalho partindo do relato dos antigos 

moradores da favela Djalma Coelho e dos seus vizinhos de classe média alta, Bellan 

constata que a melhoria no acesso viário e metroviário da região trouxe para o bairro 

uma população com maior renda e que não se identifica com o imaginário descrito 

poeticamente por Fernandes (1997), ao descrever a paisagem social de Vila 

Madalena: 

O bairro hoje se caracteriza pela existência de atividades diversificadas. 
São encontrados cortiços, prédios de luxo, prédios populares, ricas 
residências da classe média alta, pequenas oficinas mecânicas, armazéns 
de esquina (onde se aglutinam, no fim da tarde, trabalhadores e 
intelectuais), muitos bares da moda, pizzarias, lavanderias, empórios de 
bebidas, quitanda, cafés, padarias, sorveterias, praças arborizadas e 
tranquilas, ruas movimentadas pelo tráfego de veículos que cruzam a 
cidade, crianças jogando bola e andando de bicicleta, gatos, cachorros, 
muitos pássaros que bebem água nas janelas, escolas, feiras livres, lojas de 
roupas, papelarias, bancas de jornais, galerias de arte, teatro, floricultura, 
restaurante, favelas e pequenas oficinas de artífices. 

 

A diferença nesses dez anos entre uma produção acadêmica e outra 

acreditamos que mostre um pouco da construção do imaginário e do real na Vila 

                                                 
57

 A atual definição de centro expandido da cidade refere-se a uma área que está localizada entre os rios Tietê, 

Pinheiros e a interligação entre os mesmos, passando pela Av. Salim Farah Maluf, Av. Prof. Luiz Inácio de 

Anhaiá Melo, Av. da Juntas Provisórias, Av. Tancredo Neves, Túnel Maria Maluf e Av. dos Bandeirantes.  
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Madalena. Quanto a isso o cartunista Chico Caruso ironiza: “Os Aluguéis de Vila 

Madalena tornaram-se mais caros por causa do couvert artístico”. 

Com esse pensamento do cartunista Chico Caruso e com a discussão 

proposta por Scarlato (1988) sobre o real e o imaginário de um lugar, percebemos 

que o cartunista ironiza a valorização do mercado imobiliário da Vila. 

Dentro dessa perspectiva de mudança do bairro da Vila Madalena, nosso 

estudo registrou que nesse período, de acordo com a Figura 15, comparando os 

dados de 1997 e 2009 observamos que no bairro do Bexiga, em se tratando dos 

restaurantes, houve uma retração nesse tipo de estabelecimento. Em 1997, 40 

restaurantes, em 2009, o número pesquisado totalizou 31, o que representa uma 

queda de 30%. Já na Vila Madalena, percebemos um movimento inverso, esse 

bairro contava 40 em 1997, e em 2009, 61, o que gerou um acréscimo de 21 

restaurantes, correspondendo a 50% do total existente em 1997. 

 Acerca disso Zulkin (2000) fez uma leitura socioespacial da Vila Madalena:  

Embora essa temática não seja bem conhecida na América Latina, o Bairro 
de Vila Madalena talvez seja exemplo de um espaço de sociabilidade e 
consumo cultural, criado por alguns intelectuais e pessoas da classe média, 
que se tornou um estímulo para o mercado de restaurantes, bares, 
apartamentos mais caros. Por fim, os que criaram o lugar são expulsos 
pelos aluguéis de preços mais altos; aqueles que criaram o lugar 
precisaram mudar – ação do mercado privado e do estado e denominado 
Gentrification.  

 

O que pudemos observar é que a Vila Madalena começa, a partir do 

imaginário que se criou sobre ela, a tornar-se um destino para os empreendimentos 

nas áreas do lazer e turismo, no caso a gastronomia, tornando-se um novo território 

da gastronomia e da boemia em São Paulo, que coincide com a reestruturação 

urbana que se processa a partir dos anos de 1980 na cidade, que desenhou novas 

territorialidades no seu espaço urbano. 

A respeito das territorialidades da Gastronomia, que nesse estudo é 

representada pela paisagem dos restaurantes regionais, determinada pela lei do 

mercado de entretenimento: equipamento, cliente, caixa, aluguel, mercado 
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imobiliário, a identidade e o imaginário construídos a partir da história da ocupação 

espacial do bairro podem inflacionar, deflacionar ou manter o nível dos aluguéis e, 

portanto, têm influência na permanência e rotatividade dos restaurantes. 

Quanto à territorialidade expressa pelas paisagens, podemos afirmar com 

base nos números da Abresi e na pesquisa desenvolvida no presente trabalho que o 

Bexiga é um território dos restaurantes italianos e a Vila Madalena apresenta-se 

como um território da diversidade gastronômica. Uma atividade que no Bexiga 

apresentou uma retração, entre 1997 e 2009, de 30%, e na Vila Madalena 

apresentou um acréscimo de 50% no mesmo período. 

Um aspecto importante a ser observado nesses números, para discutirmos as 

identidades baseadas nos restaurantes, é a concentração e a diversificação desses 

tipos de estabelecimentos. Observamos que em 1997, no Bexiga, de acordo com 

ABRESI, há um alto grau de concentração em restaurantes de origem italiana com 

80% do total dos restaurantes. Em 2009 esse nível de concentração caiu um pouco, 

mas manteve-se alto, com 77,4% do total (Figura 17). 

 

 

 

   
 

Figura 17. Bexiga – concentração (%) dos restaurantes por especialidade, 1997-2009 
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Na Vila Madalena, em 1997 os restaurantes italianos apresentavam o maior 

grau de concentração do bairro, com 27,5%, seguido dos restaurantes de origem 

gaúcha com 15% e depois os japoneses e os chineses, com 12,5%, e uma 

dispersão em outras especialidades. Em 2009, o que pudemos observar é que 

houve uma inversão na especialidade que concentra o maior número de 

restaurantes. Os restaurantes japoneses são responsáveis por 31,1% dos 

estabelecimentos, seguidos dos italianos, com 16,4% e o restante dispersando-se 

em outras especialidades (Figura 18). 

 

   
 
Figura 18. Vila Madalena – concentração (%) dos restaurantes por especialidade, 1997-2009 
 

 

Essas territorialidades dos restaurantes regionais são sintetizadas em 

paisagens, que expressam organizações espacial-econômicas e socioculturais; que 

se fundamentam nos sujeitos como atores sociais na construção ou na sua 

reprodução, que, por carregarem a alimentação como um ícone cultural identitário, 

no seu produto, sugestionaram a presente discussão, a saber, se a paisagem que 

eu vejo e percebo, e imagino, é a paisagem descrita por meio dos dados coletados. 

Na análise dessa paisagem, partimos para duas possibilidades na 

interpretação da nossa pesquisa. A primeira é se essas territorialidades são 

definidas a partir dos fatores primários e reativos da identidade. A segunda é se 

essas territorialidades são construídas a partir dos fatores gerativos e induzidos das 

identidades. 
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No sentido de estabelecer uma relação entre a identidade e a territorialidade 

no Bexiga e na Vila Madalena, dos restaurantes regionais, uma parte da entrevista 

teve como objetivo investigar a origem do estabelecimento, a partir dos seus 

empreendedores. Em outro segmento da entrevista pesquisamos a origem e 

aquisição das técnicas da culinária regional, pelos chefes de cozinha ou cozinheiros 

principais. 

O que pudemos observar é que no Bexiga 63% dos entrevistados 

responderam que um dos motivos da abertura do restaurante regional foi a tradição 

e origem; 25%, conhecimento das técnicas da culinária regional; 25% alegaram o 

mercado; 13% alegaram outros motivos, já na Vila Madalena as motivações para a 

abertura de um restaurante de cozinha regional foram: 21% pela tradição ou pela  

origem; 36% pelo conhecimento das técnicas dessa culinária; 64% pela demanda do  

mercado consumidor; 7% comprou a empresa pronta; 7% porque o ponto já possuía 

essa tradição; 7% pela gastronomia e 7% porque queria abrir um restaurante de sua 

especialidade com qualidade no bairro. 

Quando nos aproximamos do nosso objeto, pudemos observar que a partir do 

proprietário enquanto construtor de uma territorialidade, no Bexiga, de acordo com 

(anexo) 63% das repostas, mesmo nos restaurantes não italianos, inferimos que os 

fatores primários foram preponderantes para a abertura do estabelecimento, o que 

leva a uma aproximação com o imaginário da tradição como elemento da paisagem 

gastronômica do bairro. Já na Vila Madalena o mercado foi a maior frequência das 

respostas, com 64%, o que demonstra que o fator primário da identidade não foi 

preponderante para a abertura do estabelecimento. 

Outro aspecto a respeito da identidade vinculada com o imaginário impresso 

no território desses polos gastronômicos foi investigado a partir da escolha do bairro 

para a implantação do estabelecimento e a relação entre a população do bairro com 

a especialidade regional praticada pelo restaurante.   

No Bexiga, 63% das respostas relacionaram a abertura do empreendimento  

com a tradição do bairro em cantinas italianas e a imigração. Os 37% restantes, ao 

responderem, disseram que era inovação na gastronomia do bairro e por morar no 

bairro. A respeito da especialidade praticada pelo restaurante e a população do 
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bairro, os entrevistados dos restaurantes italianos identificaram um vínculo entre 

esses restaurantes e a população, mesmo observando que a localidade vem 

sofrendo uma mudança populacional. Houve também a resposta dada pelo 

proprietário de um restaurante nordestino afirmando que o bairro é meio italiano e 

meio nordestino, vinculando, assim, sua produção culinária com a população do 

bairro, embora ele também tenha afirmado que a maioria de seus clientes vem de 

outras regiões da cidade.    

Na Vila Madalena, os motivos da escolha do bairro para a abertura de um 

restaurante regional foram: 58% ofereceram respostas relativas ao movimento e ao 

potencial comercial do bairro; 8% para aproveitar um mercado ainda não saturado; 

8%, tradição gastronômica do bairro; 17%, nome do restaurante está relacionado 

com o bairro e 8% pela mentalidade da população do bairro. Com relação à 

especialidade do restaurante enquanto identidade cultural e a população do bairro, 

pudemos observar o seguinte: 44% responderam que não há nenhuma relação; 8% 

que hoje tem, mas antes não tinha; 8%, sim, porque as pessoas de Vila Madalena 

são bem ecléticas; 8% da população do bairro valoriza a comida brasileira; 8%, nível 

social e econômico; 8%, porque a população da Vila Madalena gosta de comer bem; 

16%, população alternativa e preocupada com o meio ambiente. 

Ainda no aspecto do vínculo ator social, território e paisagem, o Bexiga 

quanto ao chefe de cozinha ou cozinheiro principal, qual o seu percurso de aquisição 

das técnicas relativas a culinária tradicional praticada, outra observação foi realizada 

a respeito das identidades relacionadas aos restaurantes regionais nos bairros 

pesquisados, a relação entre a identidade cultural enquanto produtora de saberes 

gastronômicos, do chefe ou cozinheiro principal dos restaurantes e a técnica 

culinária praticada no estabelecimento onde trabalha, além da fonte da aquisição 

dessas técnicas culinárias relativas ao seu trabalho.  

No Bexiga, quanto à origem dos chefes de cozinha dos restaurantes 

pesquisados no bairro do Bexiga, 63% são nordestinos; 25% são paulistas e 12% 

goianos, no caso o chefe e proprietário do restaurante goiano. Quanto ao 

desenvolvimento das técnicas culinárias regionais, que remontam as tradições, 

100% responderam que a prática, ou seja, o aprendizado no trabalho, fez parte do 
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desenvolvimento dessas técnicas; 25% entre eles responderam que também 

sofreram influência da família e das tradições e 13% realizaram curso superior. 

No que diz respeito dos chefes de cozinha ou os cozinheiros principais dos 

restaurantes da Vila Madalena, sua origem e as identidades produzidas por meio 

das relações sociais que o restaurante pode propiciar, verificamos que nenhum dos 

entrevistados respondeu ser nordestino como responderam no Bexiga. Observamos, 

sim, que 31% dos chefes são nordestinos, mas as respostas fornecidas foram 23% 

da Bahia e 8% de Pernambuco; 31% de Minas Gerais; 31% de São Paulo e 8% 

estrangeiros (uruguaios). No que se refere a aquisição das técnicas das cozinhas 

regionais adquiridas pelos Chefes de cozinha, 8% responderam que foram 

desenvolvidas por meio de tradição ou com a família; 85% definiram a prática como 

forma de desenvolvimento de suas técnicas: 23% através de cursos e 31% fizeram 

curso superior de gastronomia. 

O que a presente pesquisa pôde observar é que os cozinheiros dos 

restaurantes tradicionais nos dois bairros não expressam uma relação entre as 

técnicas adquiridas pela tradição familiar ou cultural. No Bexiga, apenas 25% dos 

cozinheiros têm esse aprendizado adquirido a partir da tradição cultural ou familiar. 

Na Vila Madalena, 8% dos cozinheiros têm suas técnicas relacionadas a tradições 

culturais ou familiares. 

Há um movimento diferente entre esses dois lugares da gastronomia de São 

Paulo, no que se refere a aquisição das técnicas pelos cozinheiros. No Bexiga o 

desenvolvimento das técnicas  dos cozinheiros se deu 100% na prática, registraram-

se 13% das respostas indicando o aprendizado ou o aperfeiçoamento de técnicas 

em curso superior de gastronomia. Na Vila Madalena, 85% desenvolveram as 

técnicas culinárias na prática e registrou-se também que os profissionais 

desenvolveram suas técnicas ou as aprimoraram por meio de cursos, sendo que 

23% em cursos não universitários e 31% em cursos universitários de gastronomia.  

O Bairro do Bexiga apresenta um profissional da cozinha, de origem 

nordestina, que desenvolve o aprendizado da técnicas culinárias na prática, perfil 

semelhante ao apresentado pela cidade, de acordo com o descrito em Barreto 

(2006). Na Vila Madalena, o presente estudo aponta para um novo perfil, que difere 
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do apresentado por Barreto. Há uma diferença do perfil apresentado no Bexiga, pois 

verificamos um equilíbrio entre profissionais da cidade de São Paulo, nordestinos de 

origem de outros estados, presença de um número maior de profissionais que 

adquirem suas técnicas culinárias em estabelecimentos de ensino, o que representa 

a aquisição de um elemento cultural, a partir dos fatores gerativos da identidade.  

Constatou-se que a partir dos restaurantes regionais construíram-se duas 

paisagens nesses dois polos de lazer e turismo gastronômico. A paisagem  

gastronômica do Bexiga, como demonstrou a pesquisa, possui um forte vínculo com 

a  tradição, fundada nos princípios das identidades culturais modernas, presentes no 

imaginário do bairro e reproduzida pelos empreendedores, que conferem a tradição 

a esses restaurantes, o que não se confirma quanto ao domínio das técnicas 

culinárias pelos cozinheiros, que em sua maioria não possuem vínculo de tradição 

com as técnicas praticadas. 

 Embora o bairro sofra processos de transformação espacial diversos, essa 

paisagem gastronômica delineada, a partir dos restaurantes regionais italianos é um 

dos elementos que, embora haja um declínio na sua quantidade, o seu predomínio     

ajuda a preservar o imaginário de bairro italiano do Bexiga, já que grande parte da 

população de origem italiana deixou o bairro.   

A tradição gastronômica de Vila Madalena está em construção. Como foi 

observado nas pesquisas, há um crescimento de número de restaurantes no bairro. 

Embora o bairro já seja há mais de duas décadas lugar de destino para boemia 

diversão e gastronomia, sua tradição gastronômica está sendo fundada. 

 É uma tradição que se sustenta a partir do interesse baseado nas demandas 

do mercado. O vínculo entre as identidades gastronômicas e empreendedores é o 

mercado, e o vínculo com os profissionais da cozinha é uma técnica adquirida em 

escolas. A relação entre os clientes e a identidade cultural, que o produto alimento 

representa, de acordo com os empreendedores, é o consumo, status, o 

pertencimento pela curiosidade. Essas dinâmicas sociais produzem um significado 

para a territorialidade dos restaurantes na Vila Madalena, que se demonstra e se 

constrói na sociedade contemporânea, onde o vínculo com as tradições da 

modernidade é desconstruído, estruturando assim identidades mosaicos, como foi 
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registrado também nas entrevistas, e especialmente registrado na VM 4 sobre o 

vínculo do restaurante com o Bairro  “A miscigenação do país, o frio a cultura 

mameluca tem tudo a ver com a culinária italiana e a Vila  Madalena é ponto eclético 

cultural”. 

Constatamos que esses dois polos da gastronomia paulistana estão em 

movimento permanente na construção ou na manutenção de suas identidades 

culturais. Os restaurantes do Bexiga, juntamente com as associações de 

preservação da memória do bairro, lutam para preservar o imaginário do bairro e se 

manter como um território de tradição italiana. 

 As forças do mercado empresarial e do consumo gastronômico, enquanto 

mercadoria, ajudam a preservar o imaginário do bairro da Vila Madalena, que se 

fundou no sentido contrário ao dessa dinâmica de cultura de massa. 

Apesar das diferenças apresentadas entre eles, há algo em comum, quanto 

ao aspecto produtivo da exploração da gastronomia como patrimônio cultural. 

Identificamos que as empresas, tanto no bairro do Bexiga quanto no bairro de Vila 

Madalena, são em sua maioria microempresas de cotas limitadas. No Bexiga há 

predominância de empresa familiar, e na Vila Madalena predominam as empresas 

com um ou mais  proprietários (anexos 6 e 7). 

Aliamos a essa questão o que Harvey (2005) propõe sobre o domínio da 

extração de renda do patrimônio cultural, como atrativo turístico, fazendo alusão ao 

ocorrido em Barcelona, onde a exploração turística da cidade passou a ser 

concentrada nas mãos de grupos internacionais.  

O fato de encontrarmos nesses dois polos gastronômicos empresas que em 

sua maioria são microempresas de propriedade familiar ou de um único dono aliado 

à ausência de restaurantes regionais de fast food, que têm uma organização 

baseada nos princípios da produção em série das refeições, e pagamento de 

royalties pela utilização de imagem e de tecnologia de processos, tende a responder 

o questionamento proposto por Harvey: nesses dois polos da gastronomia regional, 

a extração da renda do patrimônio cultural da cidade, a diversidade gastronômica, é 

realizada por pequenas empresas independentes de grupos ou redes estrangeiras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aproximar geografia e a gastronomia não foi uma tarefa fácil, pois foi uma 

discussão que nos levou a trabalhar com a alimentação, enquanto hábito cultural, 

vinculando esse fenômeno social à geografia. Caminho com percurso difícil, pois 

nele estivemos sempre ultrapassando fronteiras no sentido de tentar revelar um 

fenômeno que, se explicado isoladamente a partir da exclusividade de uma ciência, 

perderia o seu sentido dentro dessa proposta de trabalho. 

Santos (1988) fez considerações sobre a natureza da pesquisa científica na 

sociedade contemporânea e afirmou que os limites estabelecidos pelas ciências, na 

era moderna, se tornaram insuficientes para dar conta dos fenômenos sociais da 

atualidade, afirmando que as pesquisas interdisciplinares deverão ser utilizadas com 

maior frequência para explicar cientificamente os fenômenos sociais. 

Esse viés interdisciplinar foi uma importante ferramenta para atingirmos o 

nosso objetivo, que era o de realizar uma leitura geográfica da paisagem 

gastronômica dos bairros e tentar entender algumas dinâmicas socioespaciais, que 

influenciam e são influenciadas na construção do imaginário e do real de cada lugar. 

Essa discussão final entre a paisagem gastronômica real e o imaginário de 

cada lugar, nos proporcionou novos desafios científicos a respeito dos patrimônios 

culturais intangíveis, como o queijo do Serro de Minas Gerais, o terroir dos vinhos 

franceses e a gastronomia paulistana, que nada mais são além de saberes que 

outrora eram transmitidos de geração para geração, mas que na atualidade ou são 

de domínio público ou têm seus registros técnicos e até científicos58 muito bem 

descritos. 

Esses saberes têm identidade e estão localizados geograficamente, e num 

diálogo permanente, entre a economia e a cultura, criam e recriam novas 

identidades e novos territórios.  

                                                 
58

 Dória (2004) apresenta as novas tendências da cozinha molecular, que, a partir do desenvolvimento de 

processos físico-químicos desenvolvidos com pesquisas em laboratórios, proporcionam à mesa prazeres lúdico-

sensoriais, além dos tradicionais visuais, olfativos, táteis e gustativos que a alimentação proporciona. 
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A nossa discussão final pontua esses caminhos. As empresas restaurantes 

do Bexiga representam uma tradição na gastronomia paulistana, e embora os 

cozinheiros não tenham a origem italiana, alguns desses empreendimentos já estão  

em funcionamento sob direção familiar há pelo menos duas gerações e  localizados, 

nesse bairro, o que vai construindo uma identidade cultural a patir da gastronomia 

nesse bairro.  

 Na Vila Madalena, a moda, o consumo e o mercado é que determinam uma 

nova tradição na gastronomia em São Paulo. 

A possibilidade de aproximar a discussão geográfica acadêmica da 

gastronomia a partir de perspectivas econômicas, da tradição, da cultura, da 

paisagem, da identidade e do território nos permitiu sair do senso comum, que 

geralmente beira ao modismo, e tentar não perpetuar dúvidas quanto a importância 

da alimentação na sua preparação e no consumo, em restaurantes, enquanto ações 

construtoras do espaço geográfico. Para isso é preciso ir além das análises 

mercadológicas da economia liberal, ou de aprisionamentos de análises espaciais 

estruturadas exclusivamente a partir das contradições entre as classes sociais como  

produtora dos espaços.   

As análises geográficas socioespaciais, fundamentadas a partir da 

superestrutura, são essenciais para o entendimento das paisagens na 

contemporaneidade, porém é preciso conjugá-las aos elementos culturais 

relacionados às identidades, território e paisagens para tentarmos entender essa 

dialética entre o real e o imaginário. 

O estudo geográfico das paisagens e identidades gastronômicas do Bexiga e 

de Vila Madalena ajudou a ampliar o conhecimento sobre o fenômeno da 

gastronomia enquanto produtora do espaço na cidade de São Paulo e a ratificar a 

sua importância enquanto material disponível para estudos acadêmicos.  

Este estudo teve o seu foco nos significados das paisagens dos restaurantes 

enquanto equipamento de lazer e turismo, em duas áreas que são polos desse ramo 

de atividade, e funcionam como receptivo do lazer, de acordo com Santos (1979), de 

uma cidade dividida, na estruturação das relações de produção e do consumo. Onde 
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o circuito superior tem acesso formal a parte dessa estrutura, e a outra parte, o 

circuito inferior, não usufrui desse acesso. A Figura 1 nos ajuda a formular inúmeras 

hipóteses, quanto às dinâmicas da construção desse espaço social dessa 

ordenação, já que ela é resultado de uma pesquisa formal aplicada por uma 

entidade de representação da classe empresarial, a ABRESI. 

  O presente trabalho fixou seu olhar em paisagens gastronômicas desses 

bairros, que sob o ponto de vista de Santos fazem parte do circuito superior da 

economia. Isso nos suscitou a refletir sobre possíveis investigações, a respeito da 

geografia da gastronomia, a serem realizadas em outras escalas, em outros lugares 

e também a partir de outras perspectivas, como a do circuito inferior da economia. 

Outra vertente da geografia da gastronomia em uma metrópole com São Paulo seria 

a discussão sobre a desterritorialidade, considerando que há algumas tradições 

gastronômicas, que, sob diferentes estruturas produtivas, chegam às mais distantes 

periferias, e até refletirmos sobre a predominância da culinária japonesa, verificada 

nos restaurantes da Vila Madalena em 2010.  
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ANEXO 1 

Trabalho de campo e entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas entre 13 e 24 de julho de 2009.  

Definida a localização dos dois pólos gastronômicos a serem pesquisados, 

passamos para o passo seguinte, que foi o de estruturar o trabalho de campo 

Inicialmente utilizamos a técnica de observação, para nos aproximarmos do 

nosso objeto de estudo, enquanto paisagem urbana que carrega elementos, que 

estão além das descritas na literatura e investigada por nossas entrevistas. 

Esse estudo observacional foi realizado com a visita aos bairros durante o dia 

e durante a noite. 

Percebemos que há diferenças na qualidade da prestação de serviços 

urbanos e da paisagem socioeconômica dos bairros. O bairro do Bexiga ainda é um 

bairro que mantém características de bairro operário do início do século XX.  

Em seu casario mais antigo, que foi preservado, observamos a existência de 

casas com a porta de entrada direto para a rua, de frente estreita, aproximadamente 

5 metros, concepção arquitetônica para casas populares no início do século XX, não 

sobrando espaço para a construção de garagens, necessidade que surge a partir da 

segunda metade do século.  

Já na Vila Madalena, o casario mais antigo ostenta grandes terrenos de 10 

metros de frente por 35 de fundos, com a casa no centro. Mesmo construída antes 

da entrada da sociedade brasileira no mercado consumidor de automóveis, esse 

estilo arquitetônico permitiu a reorganização do espaço da casa para a construção 

de garagens. São detalhes que afastam ou seduzem potenciais moradores para os 

dois bairros. 

O Bexiga, por ter sua localização próxima ao centro moderno, o centro 

histórico da cidade de São Paulo, sofreu, juntamente com a centralidade moderna 
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da cidade, uma desvalorização imobiliária, afastando do centro os escritórios, e do 

Bexiga as populações descendente dos italianos que ascenderam socialmente,  

buscando assim outros bairros, com melhores estruturas urbanas (Scarlato, 1988). 

A partir dos anos de 1970 o bairro passou então a receber os migrantes 

nordestinos, que reconstroem a paisagem do bairro conjuntamente com as marcas 

que a comunidade italiana já havia deixado.  

Pudemos confirmar nossa constatação observacional na resposta do 

entrevistado de um restaurante (BRAS 3) sobre a população do bairro. Ele afirma:  

“A população do bairro é metade descendentes de italianos e metade descendentes 

de nordestinos”. 

Já a Vila Madalena, de bairro operário, vem se transformando em um bairro 

de classe média alta cuja valorização dos terrenos e a construção de edifícios de 

alto padrão vêm trazendo para o bairro uma população com maior poder aquisitivo,  

estimulando também a abertura de novos empreendimentos ligados ao comércio e 

serviços mais sofisticados.  

Com a transformação social ocorrida nos dois bairros, do ponto de vista da 

conservação do antigo casario, observamos que no Bexiga é mais comum 

encontrarmos casas e edifícios mal conservados, já na paisagem de Vila Madalena 

encontramos casas e edifícios antigos com melhor conservação. 

No que se refere aos restaurantes, no Bexiga percebemos que eles 

promovem uma outra circulação de pessoas no bairro, que começa a partir do final 

da tarde, onde o imaginário do Bexiga, que é resgatado com o início da preparação 

para abertura dos restaurantes que funcionam exclusivamente à noite a partir das 

ações, dos personagens que passam a circular nesse horário.  

Já na Vila Madalena, há um movimento intenso durante o almoço e que se 

completa com a abertura dos bares e botecos que funcionam durante a noite, e 

estes resgatam o imaginário de bairro boêmio da Vila Madalena.  

Sob o aspecto dos serviços públicos de limpeza e conservação públicos, o 

bairro do Bexiga durante o dia, para quem caminha por ele, apresenta um certo ar 
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de abandono. As ruas são bem sujas, há muito lixo na rua. Na Vila Madalena, nesse 

mesmo aspecto, observamos outro panorama, ao caminhar, observamos as ruas 

mais limpas, há lixo nas ruas, mas não a ponto de provarmos a sensação de 

abandono por parte do serviço de limpeza urbana. 

 

 Estruturação do campo e entrevistas  

Como nesse estudo pretende-se fazer uma comparação entre as paisagens 

gastronômicas dos Bairros do Bexiga e de Vila Madalena a partir das bases teóricas   

geografia e gastronomia discutidas no primeiro capítulo, estruturamos a pesquisa em 

quatro  eixos.   

1. Especialidade e localização do restaurante regional enquanto empresa.   

2. Empresa enquanto pessoa jurídica que comercializa o alimento 

enquanto produto resultado de um patrimônio cultural;  

3. A visão da empresa de sua clientela e da população do bairro.  

4. Os sujeitos do restaurante, subdividido em duas partes: o 

empreendedor e o cozinheiro principal enquanto sujeitos formadores de uma marca 

cultural na paisagem 

Optou-se por fazer a coleta de dados por meio de questionário, para 

caracterizar o perfil dos restaurantes que estamos estudando, a partir desses três 

eixos descritos acima. Organizamos um questionário com perguntas objetivas, que 

nos levasse a revelar as características dos restaurantes a partir dos seus sujeitos, 

como sugere Martins (2008), em suas estratégias de pesquisa para realizar estudos 

de caso.  

Definido que a estratégia de coleta de dados pesquisada por meio de 

questionários objetivos, passamos a trabalhar na estruturação desses questionários, 

vinculando-os aos quatro eixos com as hipóteses e as questões propostas no 

objetivo da nossa pesquisa. 

O primeiro eixo refere-se às perguntas 1, 2 e 3. Corresponde à localização do 

restaurante e sua especialidade, informações que serviram como base para iniciar o 
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estudo comparativo da paisagem de restaurantes regionais enquanto marca nos 

dois bairros e comparar a paisagem dos bairros a partir do perfil dos restaurantes da 

cidade, traçados a partir dos dados oficiais da ABRESI, 1997. 

Relacionamos o segundo eixo, o restaurante regional enquanto empresa que 

explora o capital simbólico de São Paulo, sua classificação fiscal, tipologia de 

empresa e dados de sua abertura com as perguntas 6, 7, 8 e 10. Nesse eixo 

discutimos a questão proposta por Harvey (2005, p. 232-233), que tipo de empresa  

explora esse o capital simbólico da Capital Mundial da Gastronomia estruturado em 

uma tradição, mesmo sendo  inventada (Hobsbawn, 1997).  

No terceiro eixo, a partir da questões 11 e 12, procuraremos discutir se houve  

alguma relação entre a ação de abertura do empreendimento, por parte de seus 

proprietários e  o imaginário dos bairros. 

Por fim, o quarto eixo ajudará na conclusão da discussão das diferenças entre 

as paisagens gastronômicas dos bairros pesquisados, a partir de dois perfis. O perfil 

do empreendedor, que será analisado a partir do motivo que o levou à abertura de 

um restaurante regional, e o perfil do cozinheiro principal, a partir do processo de 

aquisição do domínio das técnicas culinárias praticadas no restaurante regional. 

Essas questões 9 e 13 a 16 serão de grande importância para verificarmos o vínculo 

desses sujeitos do restaurante com as marcas culturais que os restaurantes 

regionais imprimem na paisagem desses dois bairros. 

Estruturado o formulário das entrevistas, preparou-se um roteiro de 

procedimentos para a execução do trabalho de campo.   

Fez-se um estudo da planta do bairro a partir da localização dos polos 

gastronômicos definida no capítulo 2 e dividimos as áreas em quarteirões.  

Relacionamos para arrolamento e posterior pesquisa quarteirões que estivessem 

dentro da área comercial do bairro, ou que possuíssem algum restaurante. 

Excluímos os quarteirões exclusivamente residenciais. No Bexiga executamos o 

arrolamento de vinte e seis quarteirões e na Vila Madalena, quarenta e quatro 

quarteirões. 
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Foi estabelecido o percentual mínimo de 20%1 de entrevista com os 

responsáveis pelos restaurantes regionais de cada bairro, para que o universo de 

restaurantes entrevistados sejam representativos, com relação ao total. Não foi 

definido a priori o número de entrevistas por restaurante regional, já que o objetivo 

da pesquisa era o de subsidiar a discussão, do vínculo cultural entre a marca ou 

regionalidade do restaurante e os seus sujeitos, na comparação desses dois polos 

gastronômicos, independentemente do percentual que a especialidade regional 

detinha sobre o levantamento ABRESI 1997. 

Para execução das entrevistas, o trabalho de campo foi planejado para ser 

realizado de acordo com a seguinte metodologia do trabalho censitário do IBGE, 

determinando o horário das entrevistas, quais tipos de restaurantes deveriam ser 

arrolados e entrevistados, que área deveria ser coberta, e quais seriam os 

procedimentos de abordagem, inclusão ou exclusão das entrevistas. 

O trabalho de entrevistas foi realizado na parte da manhã, tarde e início da 

noite. Optamos por não realizar os trabalhos no meio da noite, horário de maior 

movimento nos restaurantes, pois nessa atividade torna-se difícil para os 

profissionais atender pessoas não clientes nesse horário.  

Os procedimentos foram sistematizados da seguinte maneira: 

1 - Iniciar o arrolamento do quarteirão registrando em número de ordem os 

restaurantes regionais, número de localização na rua, o nome do estabelecimento e 

sua especialidade; 

2 a - Se aberto, solicitar a autorização para entrevistar o público-alvo da 

nossa entrevista – proprietário, administrador, gerente, maitre ou chefe de cozinha,2  

                                                 
1
 Estabelecemos uma número percentual para entrevistas, pois o caráter das nossas entrevistas não era o de 

realizar um levantamento censitário com todos os estabelecimentos dos bairros, e sim obter um universo   

significativo de dados para realizarmos as discussões propostas nesse trabalho, além do que o trabalho de campo 

foi  realizado exclusivamente por um pesquisador.  
2
 O Maitre e o Chefe de Cozinha possuem funções em níveis gerenciais do estabelecimento, eles geralmente 

detêm conhecimento sobre as características do estabelecimento, muitas vezes as patrimoniais e financeiras. 

Quando estão há muito tempo no estabelecimento, conhecem também as características sociais da clientela. 
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2 b - se estiver fechado, arrolar e registrar a especialidade por meio de 

identificação na placa, caso alguma dúvida permaneça, confirmar por telefone a 

posteriori;  

3 - Solicitar para que um desses profissionais responda a pesquisa, obtendo a 

concordância efetiva da pesquisa. Caso haja uma recusa, ou a solicitação para 

voltarmos mais tarde, retornaremos, em ordem de arrolamento, caso, ao fim do 

campo, não atingirmos 20% de entrevistas propostas para o bairro;  

A execução das entrevistas durou três dias em cada campo. Não tivemos 

dificuldade em ser recebidos para as entrevistas, mas a receptividade na Vila 

Madalena foi maior que no bairro do Bexiga. Ao informar que o trabalho se tratava 

de uma pesquisa para um trabalho de mestrado, os profissionais de Vila Madalena 

participavam da entrevista com mais entusiasmo e os do Bexiga com mais reservas.  

Ao final do arrolamento dos restaurantes regionais, tínhamos atingido o percentual 

mínimo de 20% de estabelecimentos entrevistados, levando-nos a encerrar as 

atividades de entrevistas de campo. Voltando depois o pesquisador ao campo para 

finalizar os estudos observacionais iniciados.  
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ANEXO 2 
 

Ficha de arrolamento 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP   

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM GEOGRAFIA    
PESQUISA: PAISAGEM E IDENTIDADES DOS RESTAURANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO: ESTUDO DE 

CASO NOS BAIRROS DE VILA MADALENA E DO BEXIGA 

FICHA DE ARROLAMENTO DE RESTAURANTES REGIONAIS    

BAIRRO:    FOLHA NÚMERO   

Número de 
ordem 

Número  NOME DO 
RESTAURANTE 

ESPECIALIDADE TIPO DE 
SOCIEDADE  

Contato: 
Proprietário   

Gerente 

Telefones site / email 
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ANEXO 3 
 

Modelo das entrevistas 
 
 

Modelo 1 Restaurantes 

 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

PESQUISA IDENTIDADES TERRITORIAS E OS RESTAURANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO 
ESTUDO DE CASO DE VILA MADALENA E BEXIGA 

 
 
 
Bairro Vila Madalena (      ) Bexiga (     ) 
 
 
  Entrevista Modelo 1    Restaurante 
 
1-Nome do Estabelecimento................................................................................................. 

2- Especialidade.................................................................................................................... 

3-Endereço:............................................................................................................................. 

4- Responsável pela Pesquisa ......................................................................................... 

5- Função................................................................................................................................ 

6- Classificação da Empresa 

(     ) Microempresa  (     ) sociedade por cotas limitada (      ) Empresa Capital aberto           (       ) Outras 

7- Tipo de empresa 

(        ) Familiar        (      ) único dono   (         ) Vários proprietários  (       ) Franquia (        ) Outros 

........................................ 

8- Esse restaurante foi aberto por você / Pelos Atuais proprietários? 

Sim (        )  Não (         )  

9- Quais foram as principais motivações para a abertura ou o empreendimento em um restaurante de culinária 

Regional? 

Tradição/ Origem (          )   Conhecimento das Técnicas Culinárias da Região (          ) 

Mercado               (         )  Ouros ..................................................................      (          )  

10- Por que esse bairro foi escolhido para implantar o empreendimento? 
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11- Existe alguma relação entre a especialidade regional do seu restaurante e população desse Bairro?  

12- Quais são os motivos pelos quais os clientes frequentam o seu restaurante de comida regional? 

A (       ) Relação com a sua ascendência    B (       ) proximidade da residência  

C (        ) Proximidade do trabalho                D (       ) Substituição do Trabalho doméstico 

E (        ) Lazer ou turismo                           F  (        ) Modismo     

G (        ) Curiosidade                                 H (        ) Outros .............................................. 

 

Modelo  2 BRIGADA DA COZINHA 

 13- Qual local de nascimento do Chefe da Cozinha ou do Cozinheiro Principal? (Suchi-man, pizzaiolo 

etc.)   

14- Tempo de atuação na área do Chefe da Cozinha ou cozinheiro principal? (Suchi-man, Pizzaiolo 

etc.).  

15- Como desenvolveu/aprendeu as técnicas da culinária?  

 Tradição de Família                   (           )  Aprendeu na prática                     (          )  

Fez cursos ou especializações  (  ) especificar................................................... 

Outras..........................................(         ) 

16 - Qual é o seu vínculo com a cultura ou tradição .........................................? (regionalidade 

culinária e cultural do restaurante) 
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ANEXO 4 
 

Relação dos restaurantes entrevistados por ordem de entrevistas 
 

Bexiga 
 

Especialidade     Identificação 
 

Italiano 1      BX 1 
Brasileiro Goiano      BX 2 
Brasileiro Amazônia    BX 3 
Italiano 2      BX 4 
Italiano 3      BX 5 
Italiano 4      BX 6 
Italiano 5      BX 7 
Brasileiro Nordestino    BX 8 

 
 
 
 

 
 

Vila Madalena 
 

Especialidade      Identificação 
 
 

Mediterrâneo      VM 1 
Indiano      VM 2 
Japonês 1      VM 3 
Italiano      VM 4 
Brasileiro Nordestino 1     VM 5 
Brasileiro 2      VM 6 
Japonês 2      VM 7 
Japonês 3      VM 8 
Argentino      VM 9 

 Brasileiro 3      VM 10 
 Brasileiro 4      VM 11 
 Francês 1      VM 12 
 Francês 2      VM 13 
 Francês 3      VM 14 
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ANEXO 5 Tabulação das entrevistas da Vila Madalena 

 
 

Pergunta 2 ESPECIALIDADE      

Brasileira Argentina Mediterrâneo Francesa Japonesa Italiana Indiano  Pernambucana Nordestina  

2 1 1 3 3 1 1 1 1 14 

14 7 7 21 21 7 7 7 7 100 

Pergunta 5 Função do Responsável pelas Respostas      

Proprietário Sub Chefe Nutricionista 
C. de 
Cozinha Gerente Ass. Adm.  Maitre/gaçon    

4 1 1 1 3 1 3 14    

29 7 7 7 21 7 21 100    

Pergunta 6 Classificação da Empresa      

Micro 
empresa 

 cotas 
limitadas 

capital aberto 
        

        

8 6 0 14 TOTAL       

57 43 0 100 %       

Pergunta 7 Tipo de Empresa      

Familiar  

Único Dono 
Vários 
Proprietários 

Franquia Outros 
      

      

2 5 6 1 0 14 TOTAL      

14 36 43 7 0 100 %     

Pergunta 8  O restaurante foi Aberto pelos atuais Proprietários       

Sim  Não           

12 2 14 TOTAL        

85,7 14,3 100,0 %        

Pergunta 9 Quais foram os motivos para a abertura de um restaurante de Culinária regional     

Tradição 
Origem ( A 
) 

conhecimento das técnicas 
culinárias da Região  (B)   

mercado ( C) 
comprou a 
empresa 
pronta 

Ponto do 
estabelecimento  

Gastronomia 

Abrir um 
restaurante de 
qualidade na 
especialidade 
na Vila 

   

   

   

3  5 9 1 1 1 1 
   

Nessa resposta tivemos 14 questionários, poderiam  responder todas as alternativas  A,B, e C além de acrescentar 
alguma a mais  como outras. Portanto o valor percentual refere-se ao total de questionários respondidos  14. 

21 0 36 64 7 7 7 7 % % 
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Pergunta 10 - Porque o bairro foi escolhido para o empreendimento    

Respostas TOTAL %      

Movimento / Potencial comercial  7 58      

Aproveitar um mercado ainda não saturado 1 8      

Tradição da Gastronomia no bairro  1 8      

nome do rstaurante relacionada com o bairro  2 17      

Mentalidade da População  1 8      

     12 100      

Pergunta 11 - Existe alguma relação entre a especialidade Regional e a População do Bairro    

Respostas TOTAL %      

Não as pessoas Vem de Fora do Bairro  6 46      

hoje tem mas antes não tinha(não consumiam) 1 8      

Sim pois a Vila Madalena é Bem Eclética 1 8      

A população valoriza a comida brasileira 1 8      

Nível sócio e econômico da população  1 8      

população preocupada com  mundo e o meio ambiente 1 8      

A população do bairro gosta de comer bem  1 8      

População Alternativa  1 8      

     13 100      

Pergunta 12 Quais São os motivos para os clientes freqüentem  o seu restaurante Regional    

Respostas TOTAL % 
Nessas respostas foram 

levados em 
consideração os 14 

questionários  
respostas, onde o 

entrevistado poderia 
optar por mais de um 

motivo para a 
frequência nos seus 

restaurantes. As 
respostas sugeridas 

foram as de A a G,  as 
demais se enquadraram 

em outras 

   

Relação com a ascendência  A 4 29    

Proximidade com o trabalho  B 9 64    

Lazer o turismo    C 11 79    

Curiosidade D 9 64    

Proximidade da Residência E 10 71    

Substituição do Trabalho Doméstico F 4 29    

Modismo G 9 64    

Qualidade do serviço ou da alimentação  8 57    

Luxo e sofisticação  

4 29 

   

Ano da França no Brasil     

Ambiente físico do Restaurante    

Devido a Franquia ser muito conhecida (propaganda)    

            

Pergunta 13 - Local de Nascimento do Chefe da Cozinha/ suchi man etc.    

Respostas TOTAL % 
O que nós podemos observar, que na identidade dos 

restaurantes paulistanos descritos por Barreto2006, ele 
observa  a grande presença de cozinheiros e chefes 

nordestinos nos mais diferentes restaurantes da Cidade de São 

   

Bahia 3 23    



 

 

13 

Minas Gerais 4 31 
Paulo,  A vila Madalena já apresenta um outro perfil que é o 

aumento de profissionais de São Paulo e do Sudeste e 
profissionais com formação inclusive a universitária 

   

São Paulo 4 31    

Uruguai 1 8    

Pernambuco 1 8    

   13 100    

Pergunta 14 - Tempo de Atuação do Chefe n Ramo de Cozinha e restaurantes     

Respostas TOTAL  %       

Até 5 anos 3 21       

de 6 a 10 anos  8 57       

de 11 a 15 anos 2 14       

mais de 15 anos 1 7       

    14 100       

Pergunta 15 - Como o Chefe ( cozinheiro principal) desenvolveu as técnicas dessa culinária Regional    

Respostas TOTAL  % 
Nessa pergunta fora respondidas 13 
questionários, portanto o percentual 
das respostas no que se refere ao 
desenvolvimento das técnicas sera 
relativo 13 questionários e não as 

respostas 

   

Tradição /Família 1 8    

Aprendeu na Prática 11 85    

Cursos   3 23    

Curso Superior de Gastronomia 4 31    

         

Pergunta 16 Qual é o vínculo entre o Chefe de Cozinha com a cultura ou tradição da regionaliade do estabelecimento    

Respostas  TOTAL %       

Nenhuma apenas o Trabalho 8 57       

Familiar e cultural 2 14       

Cultura/Língua/ Técnicas 1 7       

Especialista em Comida Brasileira 2 14       

Discípulo de grandes chefes Franceses 1 7       

    14 100       
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Anexo 6 Tabulação das entrevistas  do Bexiga 

  
 

TABULAÇÃO DA PESQUISA -BEXIGA 

Pergunta 2 ESPECIALIDADE    

Italiano Nordestina Paraense Goiana  Total    

5 1 1 1 8 %    

63 13 13 13 100     

Pegunta 5 Função do Responsável pelas Respostas    

Proprietário Ch. Cozinha Gerente Maitre      

4 1 2 1 8 Total    

50 13 25 13 100 %    

Pergnta 6 Classificação da Empresa    

Micro 
empresa 

 cotas 
limitadas 

capital aberto 
      

      

4 4 0 8 TOTAL     

50 50 0 100 %     

Pergunta 7 Tipo de Empresa    

Familiar  

Único Dono 
Vários 
Proprietários 

Franquia Outros 
    

    

6 2    8 TOTAL    

75 25 0 0 0 100 %   

Pergunta 8  O restaurante foi Aberto pelos atuais Proprietários     

Sim  Não         

6 2 8 TOTAL      

75,0 25,0 100,0 %      

Pergunta 9 Quais foram os motivos para a abertura de um restaurante de Culinária regional  

Tradição 
Origem ( A ) 

conhecimento das técnicas 
culinárias da Região  (B)   

mercado ( C) 
comprou a 
empresa 
pronta 

inovação no 
perfil da 
gastronomia 
do Bexiga 

oportunidade 
de 
investimento 
para a família 

  

5  2 2 1 1 1 8 

Nessa resposta estamos, como o entrevistado poderia responder a mais de uma alternativa e sugerir outros motivos consderaramos o 
percentual das respostas com base no número de questionários  8 

63 0 25 25 13 13 13 100 

Pergunta 10 - Porque o bairro foi escolhido para o empreendimento 

Respostas TOTAL %    

Não sabe não respondeu  1 13    

Tradição do Bairro em cantinas italianas 3 38    

Retomar um restaurante que fora fechado  1 13    

Por morar no bairro e trabalhar com comida 1 13    
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Imigração 2 25    

Inovar aproveitando a vocação gastronômica do bairro 1 13    

     8 100    

Pergunta 11 - Existe alguma relação entre a especialidade Regional e a População do Bairro 

Respostas TOTAL %    

Não,  Não Respondeu 2 25    

história do Bairro/o bairro foi fundados por italianos 5 63    

O bairro é de Italianos e de Nordestinos 1 13    

     8 100    

Pergunta 12 Quais São os motivos para os clientes frequentem  o seu restaurante Regional 

Respostas TOTAL % 
Nessas respostas foram levados em 

consideração os 8  questionários 
respondidos, onde o entrevistado 

poderia optar por mais de um motivo 
para a freqüência nos seus 

restaurantes. As respostas sugeridas 
foram as de A a G,  as demais se 

enquadraram em outras 

Relação com a ascendência  A 5 63 

Proximidade com o trabalho  B 5 63 

Lazer o turismo    C 7 88 

Curiosidade D 5 63 

Proximidade da Residência E 0 0 

Substituição do Trabalho Doméstico F 3 38 

Modismo G 2 25 

Qualidade do serviço ou da alimentação  6 75 

Marketing 1 13 

Farta Porções servidas nas cantinas 2 25 

Tradição da Família no Bairro inspira confiança 1 13 

Música e Cultura  2 25 

       

       

Pergunta 13 - Local de Nascimento do Chefe da Cozinha/ suchi man etc. 

Respostas TOTAL % 
Nessa resposta obtivemos em mais de um estabelecimento uma 

resposta generalista, fornecida pelo entrevistado, quando ele nos diz 
que os seus chefes são nordestinos. Indo nessa análise sobre os 

profissionais que trabalham na cozinha e dominam as técnicas, no 
Bexiga o na nossa pesquisa encontramos 63% de cozinheiros 

nordestinos, o que de acordo com couto......é o perfil do profissional 
que é empregado nesse ramo de atividade  

Bahia 1 13 

São Paulo 2 25 

Piauí 1 13 

Goiás 1 13 

Nordestino 3 38 

   8 100 

Pergunta 14 - Tempo de Atuação do Chefe n Ramo de Cozinha e restaurantes  

Respostas TOTAL  %     

Até 5 anos 2 25     

de 6 a 10 anos  2 25     

de 11 a 15 anos 1 13     

mais de 15 anos 3 38     

    8 100     

Pergunta 15 - Como o Chefe ( cozinheiro principal) desenvolveu as técnicas dessa culinária Regional 

Respostas TOTAL  % 
Nessa pergunta fora respondidas 8 questionários, 

portanto o percentual das respostas no que se refere ao 
desenvolvimento das técnicas são relativas 8 

questionários e não as respostas 
Tradição /Família 2 25 

Aprendeu na Prática 8 100 
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Cursos   0 0 

Curso Superior de Gastronomia 1 13 

      

Pergunta 16 Qual é o vínculo entre o Chefe de Cozinha com a cultura ou tradição da regionalidade do estabelecimento 

Respostas  TOTAL %     

Nenhuma apenas o Trabalho 6 75     

Familiar e cultural 2 25     

      14 100       


