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1 Resumo 

 O objetivo deste estudo é apresentar a comida de rua como movimento 

cultural gastronômico nos eventos Chefs na Rua e Feirinha Gastronômica na cidade 

de São Paulo, com análise das normas sanitárias adotadas para apresentar a 

viabilidade do evento em relação à legislação vigente e denotar a Feirinha 

Gastronômica como um agente facilitador do ingresso ao mercado gastronômico por 

estudantes de gastronomia. 

 

2 Introdução 

 O presente artigo faz parte da pesquisa de iniciação científica sobre os 

eventos Chefs na Rua e Feirinha Gastronômica na cidade de São Paulo. Ambos se 

destacam devido à proposta de levar a comida em feiras de rua, elaboradas por 

profissionais da área e com preços acessíveis em relação aos restaurantes do 

mesmo padrão. Acontecem em eventos populares, vendendo desde comidas 

simples até as mais elaboradas com a inclusão de alguns ingredientes sofisticados, 

proporcionando ao público uma nova experiência gastronômica.  

Comida é cultura quando consumida, porque o homem, embora podendo comer 
tudo, ou talvez justamente por isso, na verdade não come qualquer coisa, mas 
escolhe a própria comida, com critérios ligados a dimensões econômicas e 
nutricionais do gesto quanto a valores simbólicos de que a própria comida se 
reveste. Por meio de tais percursos, a comida se apresenta como elemento 
decisivo da identidade humana e como um dos mais eficazes instrumentos para 
comunicá-la. (Montanari, 2008, p.16) 
 

O estudo conta com a utilização de um instrumento de entrevista realizada 

com Daniela Narciso, idealizadora dos eventos, formada em Gastronomia na 

Califórnia Culinary Academy com especialização na UC Berkley, com experiência 

em diversos seguimentos na gastronomia tem atuado como professora nos cursos 

de Gastronomia na Universidade Anhembi-Morumbi, SENAC no Paraná e em São 

Paulo.  

Foram realizadas visitas aos eventos com o objetivo de conhecer suas 

características e sua comida. O evento registrado foi o segundo de Chefs na Rua 

durante a Virada Cultural na cidade de São Paulo, no dia 19 de maio de 2013, das 

8h às 20h, na Avenida São Luiz. Foram montadas trinta barracas com presença de 

chefes famosos.  

Atualmente a Feirinha Gastronômica acontece todos os domingos em 

Pinheiros, na Praça Benedito Calixto, 85 das 11h às 19h, com a presença de chefes 
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renomados, anônimos e estudantes de gastronomia apresentando seus produtos. O 

seu início foi em fevereiro de 2013 na Rua Girassol na Vila Madalena, onde ficou 

fixada até julho do mesmo ano. 

 Esses eventos são considerados como ponto turístico da cidade, a gente já 

está no roteiro oficial da cidade de São Paulo como um passeio turístico. (Narciso, 

2013)  

Uma grande preocupação da organização é com as práticas de higiene para 

garantir a qualidade do alimento vendido durantes os eventos, “nesse trabalho 

conseguimos apresentar alternativas que garantem a qualidade da comida”. (Daniela 

Narciso contratou uma empresa de consultoria alimentar que trabalha com base no 

programa de qualidade APPCC Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle): 

A busca e o aperfeiçoamento pela qualidade dos alimentos, por exigência de 
consumidores e mercado, aumentam a procura por sistemas que possam 
proporcioná-la e, que também, sejam efetivos não só no quesito sanitário, mas na 
redução de perdas e no aumento da competitividade. O sistema APPCC vem ao 
encontro da satisfação dessas exigências, por ser um programa que tem como 
filosofia a prevenção e, por trabalhar junto a outros já utilizados, não 
desperdiçando pré-investimentos, ou seja, aproveitando os investimentos feitos 
em outros programas. A implantação do APPCC satisfaz à legislação nacional e 
internacional, dando segurança e abrindo as portas para a exportação, porém, no 
Brasil, ainda existem algumas dificuldades para que este programa seja 
totalmente difundido e fiscalizado. (FURTINI e ABREU, 2006, p. 358) 

 Depois do sucesso do evento Chefs na Rua, Daniela Narciso foi procurada 

por chefes com restaurantes de menor porte, em relação àqueles que participaram 

do evento. A quantidade de refeições para este evento era muito grande, 

restaurantes menores não pudessem realizar o pré-preparo, nesse momento surge a 

ideia de fazer uma feira semanal, nasce a Feirinha Gastronômica, a principio 

atraindo estes chefes, depois anônimos e principalmente estudantes de 

gastronomia. 

 Partindo dessas informações, entrevistamos estudante do curso de 

gastronomia da Universidade Anhembi-Morumbi para falarem de suas experiências 

empreendedoras, nas edições da Feirinha Gastronômica, que se tornou uma forma 

de ampliar contatos e consolidar a carreira como chefe de cozinha.  

 

3 Objetivos 

Apresentar a comida de rua como movimento cultural gastronômico, através do 

estudo da sociabilidade humana dentro dos eventos Chefs na Rua e Feirinha 
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Gastronômica na cidade de São Paulo, as normas sanitárias adotadas para tornar o 

evento viável e como uma alternativa de empreendedorismo, para anônimos e 

estudantes de gastronomia. Fundamentar a Feirinha Gastronômica como agente 

facilitador desse ingresso no mercado de trabalho da gastronomia. 

 

4 Metodologia 

A coleta de dados para o estudo foi realizada método bibliográfico e 

etnográfico. No método bibliográfico realizamos pesquisas de autores relacionados à 

área de turismo, hospitalidade e comensalidade. Pesquisa sobre a legislação sobre 

a manipulação de alimentos, para fundamentar as possibilidades empreendedoras 

dentro da Feirinha Gastronômica estudou-se as teorias administrativas e relatos 

históricos sobre alimentação no Brasil e na cidade de São Paulo. 

Como se trata de uma pesquisa contemporânea será utilizado o método 

etnográfico através de pesquisa de campo e de observação apoiada na produção de 

fontes orais, os dados caracterizam os indivíduos que socializam nos eventos 

especificados. 

 

5 Desenvolvimento 

5.1 Chefs na Rua e Feirinha Gastronômica: comida de rua como movimento 

cultural gastronômico 

 
Comer na rua simboliza não somente uma necessidade de alimentação, mas 
também um elo cultural, uma ação social, econômica cultural. (Fonseca, 2013, 
p.313) 

 A presente pesquisa pretende defender a comida de rua na cidade de São 

Paulo como cultura, como modificador social, capaz de transformar a carreira 

profissional daqueles que iniciam o trabalho com a gastronomia. Inicialmente 

abordaremos alguns fatos históricos que caracterizam a comida de rua na cidade de 

São Paulo. 

O ato de comer fora de casa em meados do século XIX concentrava-se nos 
tabuleiros e, eventualmente, nas casas de pastos e tabernas ou nas estalagens e 
pousos de tropas e tropeiros, ainda muito comuns nos arredores e entradas da 
capital paulista. Vindos de vários pontos da província e do país chegavam à 
cidade (ou estavam de passagem trazendo mantimentos). O período entre 1850 e 
1870 é considerado como auge da presença de tropas nos arredores, envolvendo 
várias atividades que gravita em torno deste tipo de comércio: roceiros auto-
suficientes, vendedores de pequeno porte (em função dos tropeiros), caça, pesca, 
etc. (Silva, 2008:87 apud Lins: 2003:111). Esta intensa movimentação em torno da 
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cidade proporcionava a existência de vários tipos de pouso na beira da estrada e 
entrada das cidades, ranchos, vendas, estalagens e também fazendas. (Silva, 
2008:88 apud Franco 1997:73) 
 

Como podemos observar a história apresenta a comida de rua como um 

processo de necessidade, pessoas tinham que vir a cidade e tinham que se 

alimentar, e outras que viram na necessidade do outro como uma oportunidade de 

trabalho. Mas, na cidade do século XXI temos outra finalidade, com as mudanças 

sociais a alimentação vai além da necessidade primária, hoje alimentar-se está 

ligada também ao lazer, a sociabilidade e a cultura, a comida se apresenta como 

elemento decisivo da identidade humana e como um dos mais eficazes instrumentos 

para comunicá-la. (Montanari, 2008:16). O acesso a novos produtos, a abertura do 

mercado para produtos importados, o aumento do poder de compra da classe média 

brasileira, modificou os hábitos alimentares e alavancaram alguns setores da 

economia. 

A dinâmica de crescimento de todos os setores da economia alavancou 
pelo vetor exportações que melhorou o nível econômico da população 
ocupada e o nível de emprego formal, gerou aumento de massa salarial, 
além da expansão do crédito e a expansão de vendas a prazo; fatores que 
contribuíram também para o crescimento de consumo de alimentos, 
(Itamaraty, 2004:63) 

  

Nesta realidade político econômico a gastronomia passa a ser uma expressão 

cultural importante nesta nova realidade da sociedade brasileira, o homem sendo 

onívoro, seleciona o alimento com base em preferências individuais e coletivas, 

ligadas a valores, significados, gostos cada vez mais diversificados. (Montanari 

2008:55) 

 A comida passa a ser pensada como cultura gastronômica, premissa que 

gerou eventos como Chefs na Rua e Feirinha Gastronômica, idealizados e 

concretizados pela produtora e chefe de cozinha Daniela Narciso.  

O Chefs na Rua nasceu da necessidade da prefeitura suprir a necessidade de 

alimentação dos participantes da Virada Cultural, convidaram a KQI Produções para 

fazerem uma praça de alimentação, mas Daniela Narciso, sócia e proprietária da 

produtora, que já trabalhava com eventos culturais e de gastronomia resolveu 

apresentar a gastronomia como cultura dentro da Virada Cultural e não apenas a 

comida como necessidade básica.   

Tivemos a idéia de fazer os Chefs na Rua, na época à gente convidou o 
Chef Checho para padrinho, que já tinha o projeto O Mercado, que era 
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parecido com o projeto que a gente queria fazer, e a gente resolveu unir as 
duas coisas. (Narciso, 2013) 

  
5.2 Normas sanitárias e viabilidade do evento em relação a legislação sanitária 

Para este tipo de evento não há uma legislação especifica, como o Chefs na 

Rua, como o interesse foi da Prefeitura do Município de São Paulo, essa 

necessidade da Prefeitura facilitou a realização do projeto, ela concedeu o alvará e 

autorização para realização e para cada dia precisa-se de um alvará diferente. 

As normas de higiene são supervisionadas pela empresa de consultoria em 

segurança alimentar que é a RM Soluções – Segurança Alimentar, baseado na 

APPCC (Analise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), em inglês a sigla é 

HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point), com origem na Grã Bretanha 

na década de 50, foi adaptada em entre as décadas de 60 e 70 pela Pillsbury 

Company, para a NASA, com o intuito de proteger a saúde dos astronautas em 

relação à alimentação e migalhas de alimentos durante o vôo (referencia), neste 

caso elas foram adaptadas para um evento de comida na rua. O caminho de 

trabalho é através da prevenção, a gestão de qualidade é pré-requisito fundamental 

para a aplicação e eficácia das normas. Para os eventos Chefs na Rua e Feirinha 

Gastronômica são tomadas as seguintes providencias: 

Cada chef recebe um manual, nele a gente especifica que nenhum alimento pode 
ser manipulado, efetivamente, dentro da barraca, deve chegar tudo pré-preparado, 
a gente dá um caminhão refrigerado a 8°C para armazenar a comida dos chefs, 
com carregadores para que possam buscar e trazer as comidas para eles, para 
que mantenham os produtos refrigerados durante o evento, para não correrem 
riscos. O representante da RM passa pelas barracas durante o dia todo, a 
fiscalização tem varias etapas: primeiro a gente estipula como o alimento deve vir 
pré-preparado para a barraca, não quero ninguém lavando tempero, porque não 
tem água, ninguém cortando ou temperando as coisas, ou prontas para serem 
fritas ou servidas, preparadas e finalizadas ou prontas só para aquecer, alguns 
trazem estufas. Exemplo: o escondidinho é trazido pronto do restaurante em 
marmitinhas de alumínio, esquenta e deixa na estufa e mantém o resto no 
caminhão refrigerado. A gente leva em cada barraca uma bomba de água para 
higienização das mãos e exige o manual de boas práticas para todos os 
participantes com as regras que eles devem seguir. Como não existe uma 
legislação da vigilância sanitária a gente usa algumas normas algumas normas 
básicas, o manual para os chefs é de acordo com legislação vigente, porém 
adaptado para as nossas necessidades, como comida de rua, e no dia do evento 
a gente tem um representante da RM Soluções, um nutricionista especializado em 
segurança alimentar, que passa em todas as barracas alertando ou alterando 
procedimentos, em contrato a gente tem o direito de fechar a barraca caso 
achemos que o alimento é impróprio para consumo, essa cláusula é para que se 
houver manipulação indevida a gente poderá tomar providencias como fechar 
imediatamente a barraca. A legislação da Feirinha: temos um alvará de eventos 
para cada edição da feirinha, pagamos todas as taxas e dentro deste alvará de 
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eventos, somos obrigados a ter posto médico, ambulância, brigada de incêndio, 
não podemos vender bebida alcoólica, enfim todas as exigências dentro da lei, 
dentro destas normas conseguimos fazer o evento. (Narciso, 2013) 

Chefs na Rua hoje é um evento de grande sucesso e vários chefes 

começaram a entrar em contato com a produtora manifestando seu interesse, o 

número de refeições é grande, para cada edição precisam ser preparadas duas mil 

refeições por barraca para atender o publico. Chefes com restaurantes de estruturas 

menores não conseguiriam atender a demanda do evento, assim nasce a Feirinha 

Gastronômica, dando oportunidade de divulgar restaurantes menores. 

 A idéia de fazer a feirinha gastronômica foi porque tinha muita gente que queria 
participar do Chefs na Rua e não tinha perfil, porque para o Chefs na Rua eu 
preciso de gente com condições, não só financeira, mas de infraestrutura para 
poder dar conta do número de refeições exigidas. Chamar alguém pequeno e 
derrepente não vende, ela pode quebrar, ela pode ir à falência, porque é um valor 
de insumos muito grande que ele tem que comprar exemplo: o hambúrguer de 
pato do Chef Renato Carioni são 120 quilos de maionese trufada, imagina o custo 
e manipulação no restaurante para poder levar pronto para a rua, tem que ter uma 
estrutura. Até chefes famosos, mas com restaurantes pequenos me ligaram 
perguntando por que não foram convidados para o evento, eu disse: não te 
convidei por causa de sua estrutura você não daria conta da demanda do evento, 
tem que ser gente grande para poder armazenar os alimentos, tentar produzir 3 ou 
4 dias antes, porque não se consegue produzir tudo de uma vez só, não tem nada 
que você consiga fazer 100% na hora, então tinha muita gente que queria fazer 
Chefs na Rua, mas não tinha condições, então a gente começou a prestar 
atenção, tinha muita gente legal no mercado que poderia trabalhar na rua, fazer 
um evento legal de rua, mas não teria condições para entrar em um Chefs na Rua, 
mas poderia ter uma oportunidade com um espaço menor e um publico menor, em 
condições diferente. (Narciso, 2013) 

  A base de pesquisa, de Daniela Narciso, para realização da Feirinha 

Gastronômica foram visitas a algumas feiras de rua e de gastronomia na Europa e 

nos EUA, a inspiração foi através de algumas delas, principalmente uma que tem em 

Nova York, no Brooklin que é muito parecida com o modelo da Feirinha. 

 Aquela que chega mais perto, que já faz muito sucesso em Nova York lança 
muita gente no mercado, muitos restaurantes que fazem sucesso em Nova York 
hoje começaram nessa feira, e a gente pensou, porque não fazer isso no Brasil? 
Porque montar um restaurante é muito caro, muitas vezes as pessoas não têm 
como investir direto e hoje depois de algumas edições da Feirinha (de fevereiro a 
maio de 2013, quando realizamos a entrevista, o evento estava em sua 14° 
edição). Já tem vários casos de sucesso, de participantes da feirinha que 
conseguiram crescer, a Ana que faz os brownies, ela assava o forno na casa da 
mãe dela, hoje ela já conseguiu comprar um forno especial pra fazer brownie com 
o dinheiro que ela faz na feirinha, um forno profissional em que ela consegue 
assar umas 10 bandejinhas de brownie por vez, ela está aumentando o negócio 
dela, antes ela tinha 100 encomendas de brownies por semana, hoje ela tem mais 
de 1000 encomendas, tem pessoas que cresceram na feirinha. (Narciso, 2013) 
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5.3 Feirinha Gastronômica como agente facilitador ao ingresso no mercado 
gastronômico 
 

Além de apresentar a comida como cultura a Feirinha Gastronômica tem 

como objetivo colaborar com talentos desconhecidos, tornou-se uma possibilidade 

de sucesso e visibilidade para os novos empreendedores. 

Temos uma acessória de imprensa bem forte, por semana a gente consegue 
emplacar várias matérias em jornais e revistas especializados em gastronomia, 
isso atrai a atenção de jornalista e também ele tem matéria para publicar, tanto 
que o guia da folha criou uma nova categoria que é da Feirinha Gastronômica, 
falando o que terá na semana na feirinha, a gente já está no roteiro oficial da 
cidade de SP como um passeio turístico, a gente sabe que traz a tona e divulga 
esses ilustres desconhecidos, seja a tiazinha que faz bolo na feira, um restaurante 
pequeno de bairro, uma doceira uma que faz brigadeiro em casa ou que faz doce 
para casamento e estava acostumada a trabalhar apenas para eventos e agora já 
tem um público bem maior e bem mais ampliado, assim como o estudante que 
quer, no futuro, abrir alguma coisa, a gente quer histórias diferentes dentro da 
feirinha. (Narciso, 2013) 

A visibilidade e o baixo custo de investimento atraíram a atenção de muitos 

estudantes de gastronomia, o evento passou a ser uma oportunidade de divulgar o 

seu produto, pois um investimento em restaurante é muito caro e arriscado. 

Testar na feirinha se sua idéia pode virar negócio, se pode virar algo lucrativo se 
as pessoas vão gostar do produto é uma grande oportunidade para começar, 
como professora de gastronomia, eu sempre achei que os alunos saem sem 
experiência de vender sua comida, alguns saem e vão trabalhar para outros 
restaurantes, viram meramente operadores, aqueles que tem certo 
empreendedorismo ainda conseguem abrir alguma coisa. Então a Feirinha se 
tornou uma possibilidade de ter o seu produto no mercado sem investir em um 
restaurante, que é um investimento muito caro, então a maioria se arrisca demais 
ou não consegue levar sua idéia adiante e não tem como começar pequeno, a 
nossa idéia é que a feirinha fosse um local de fomento de empreendedorismo 
gastronômico, e hoje ela é, hoje a gente vê que já é, a gente vê com os 
resultados. (Narciso, 2013) 

 

  A Feirinha tornou-se um processo parecido com a Incubação de pequenas 

empresas, baseado no Manual para implementação de incubadoras de empresas, 

documento do Ministério de Ciência e Tecnologia, como descreve no Manual para 

Implementação de Incubadoras. 

Uma Incubadora é um mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento de 
micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de serviços, de base 
tecnológica ou de manufaturas leves por meio da formação complementar do 
empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, além disso, facilita e 
agiliza o processo de inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas. Para 
tanto, conta com um espaço físico especialmente construído ou adaptado para 
alojar temporariamente micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de 
serviços e que, necessariamente, dispõe de uma série de serviços e facilidades. 
(MCT, 2013:6) 
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O incentivo a pequenas empresas traz grandes benefícios à cidade onde ela 

está instalada, aos estudantes que ingressam no mercado gastronômico a Feirinha 

torna uma oportunidade de iniciar sua carreira e o seu sucesso gera inúmeros 

benefícios a economia local. 

Ocorre a mobilização e a coordenação de recursos locais já disponíveis e o 
surgimento de novos negócios. Quanto ao aumento do número de postos de 
trabalho, ainda que empresas intensivas em tecnologia absorvam pequenos 
contingentes de mão-de-obra, no longo prazo, caso sejam bem sucedidas acabam 
por gerar empregos diretos e indiretos. Também a longo prazo será observado um 
aumento gradual na arrecadação local de impostos, na medida em que as 
empresas se consolidarem e deixarem a incubadora, graduando-se, e passando a 
participar agressivamente no mercado. (MCT 2013:10) 
 

 Entrevistamos alguns estudantes e recém formados do curso de Tecnologia 

em Gastronomia da Universidade Anhembi-Morumbi, entre eles destacamos o 

depoimento de Miguel Caldeira. 

Sempre quis fazer gastronomia desde o tempo de escola. Entrei no curso da 
Anhembi Morumbi no ano seguinte em que me formei no ensino médio. Durante o 
período em que estive na universidade trabalhei em três restaurantes e decidi que 
meu caminho seria trabalhar com eventos. Comecei sozinho, com coquetéis 
simples até que surgiu a oportunidade de abrir uma empresa com um amigo e 
colega de faculdade, com quem fazia dupla em todas as aulas de cozinha. Não 
pensei duas vezes e um ano depois aqui estamos. Alem de ser um frequentador 
da feirinha, tive meu caminho aberto por um amigo, dono de um estabelecimento 
de sanduíches, que participou da feirinha e disse como valia a pena tanto para 
divulgação e imagem da empresa, como financeiramente. Fomos atrás, marcamos 
uma reunião e deu tudo certo. Participei uma vez desse novo modelo da feirinha 
em que você faz três domingos seguidos. Vendemos uma receita de Ceviche 
aprendo com a mãe de dois grandes amigos, depois de experimentar na casa dela 
levei para meus eventos e se tornou o carro chefe. Concordo que a feirinha abre 
portas para pequenas empresas ou empreendedores divulgarem seu produto, 
aliado a um bom retorno financeiro e um publico que gosta de comer e 
experimentar coisas novas, é uma ótima vitrine além de uma experiência que 
transforma nossa visão empreendedora. Já passou da hora da comida tradicional 
de rua ter um espaço maior e mais respeitado no cenário da gastronomia do 
Brasil. Para mim foi importante não só para a divulgação de nosso trabalho mais 
como para ajudar a levantar essa bandeira da comida de rua. Na Feirinha 
Gastronômica você encontra porções menores, acessíveis financeiramente, bem 
diversificadas e em um cenário agradável e familiar que permite que você entre 
em contato com comidas e culturas diferentes em um único lugar. Se depender de 
mim, participarei mais vezes da feirinha. (Caldeira, 2013) 
 

6 Resultados Preliminares 

 Todos os anos milhares de estudantes se formam nas universidades em todo 

o país. Com o término do curso superior o aluno inicia sua trajetória profissional, 

muitas vezes questionando que caminho seguir. 
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 O curso de Tecnologia em Gastronomia da Universidade Anhembi-Morumbi, 

tem como ênfase o empreendedorismo, mas montar u restaurante é um 

investimento caro e arriscado. Conseguir testar o produto e saber qual será a 

resposta do publico alvo acrescentará mais segurança ao futuro negócio. 

 A Feirinha Gastronômica, a cada edição, foi atraindo a atenção de 

estudantes, pelo baixo investimento e a oportunidade de testar o produto a um 

grande publico frequentador da feira. 

 Como afirma a produtora de eventos e chefe de cozinha Daniela Narciso, as 

características que definem a Feirinha Gastronômica como facilitador ao ingresso no 

mercado gastronômico são: uma forte assessoria de imprensa, a procura de 

jornalista publicando matérias em revistas especializadas, a entrada no Guia da 

Folha de São Paulo como roteiro turístico oficial da cidade de São Paulo e também o 

efeito viral das redes sociais que alcançam milhares de pessoas em pouco tempo. 

 Nos relatos de Miguel Caldeira, ex-aluno da Universidade Anhembi-Morumbi 

e empresário, observamos uma similaridade com as características relacionadas 

pela produtora do evento. Caldeira buscou na feira a divulgação da imagem da 

empresa, funciona como vitrine e transforma a visão empreendedora aproximando 

da realidade e agregando experiência em como vender sua comida. 

 A Feirinha Gastronômica está em um local de fácil, oferece uma variedade de 

pratos com um preço acessível, em relação aos restaurantes, atraem a atenção de 

muitos alunos querem divulgar sua comida a um grande publico. 

 

7 Considerações Finais 

 O presente artigo é parte da pesquisa sobre os eventos Chefs na Rua e 

Feirinha Gastronômica, o objetivo geral do estudo é contemplar todo o universo 

destes eventos, explorar a multidisciplinaridade da gastronomia, pois ela agrega 

muitas áreas do conhecimento. 
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