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RESUMO 

  

A presença italiana na Bela Vista, desde as duas últimas décadas do século XIX, 

resultou em um expressivo patrimônio cultural reconhecido como atrativo turístico da cidade 

de São Paulo. Além dos italianos, o distrito abrigou outras etnias, mas consolidou-se no 

imaginário como um bairro dessa nacionalidade. A pesquisa apresenta como objetivo geral 

inventariar os empreendimentos de alimentos e bebidas italianos do Bexiga. Caracterizada como 

uma pesquisa exploratória, o levantamento visa precisar a sua delimitação territorial e por 

meio da seleção dos guias gastronômicos inventariar  os estabelecimentos de alimentos e 

bebidas ítalo-brasileiro e italiano,  tais como pizzarias,  cantinas e restaurantes ali 

estabelecidos. O levantamento bibliográfico e a pesquisa nos guias gastronômicos apontam 

para redução do número de estabelecimentos, colocando em risco a atividade turística na 

região. Todavia, o desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliam na procura de 

estabelecimentos, tais como revistas online e mídias sociais, democratizaram a divulgação, 

tornando a produção editorial impressa apenas como uma das opções. Nesse sentido, a 

pesquisa deve avançar para a identificação dos empreendimentos de alimentos e bebidas nas 

plataformas digitais a fim de atestar se ocorreu a referida redução. 

 

 

 
PALAVRAS CHAVE:  Gastronomia. Imigração Italiana. Bela Vista (São Paulo/SP).    
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INTRODUÇÃO  

 

O texto ora apresentado é relativo a uma pesquisa sobre uma região localizada no 

Distrito da Bela Vista, conhecida popularmente como Bixiga. Por se encontrar próxima ao 

centro da cidade de São Paulo, além de outros fatores, tornou-se um tradicional1 polo boêmio, 

gastronômico e de lazer. Com o senso de que o bairro suporta o segmento turismo 

gastronômico, o estudo inventaria os estabelecimentos de alimentos e bebidas passíveis de 

serem reconhecidos como italianos.   

Constata-se a associação de sua gastronomia às características históricas do bairro, 

fundado e povoado predominantemente por imigrantes de origem italiana, nas suas múltiplas 

cantinas, pizzarias e restaurantes italianos e ítalo-brasileiros. Mantidos há décadas, como é o 

caso da cantina  de Francesco Capuano, fundada em 1907, esses estabelecimentos reforçam a 

tradição das comunidades italianas que lá se fixaram. (SANTOS, 2010 p.4). 

Não há uma demarcação oficial do Bixiga pelo fato do bairro ter se expandido de 

forma independente e sem um planejamento exato. Trata-se de uma delimitação social, 

decorrente dos projetos desenvolvidos por paroquias locais, apropriação e tradições, da 

presença de espaços para o lazer, realização de eventos locais e municipais como, por 

exemplo, a utilização da rua para os eventos de grande e médio porte, tais como a Festa da 

Nossa Senhora Achiropita, os ensaios da Escola de Samba Vai-Vai e a festa de aniversário da 

cidade, com o oferecimento do bolo para a comunidade. (BITELLI, 2017, p.12). 

O referencial teórico fundamenta-se em tese de doutorado, dissertações de mestrado, 

livros, revistas especializadas e guia gastronômico. Esses recursos foram utilizados para a 

sistematização dos restaurantes, cantinas e pizzarias localizadas no Bixiga em uma planilha 

Excel.  

 

OBJETIVO:  

Geral:  

Inventariar os empreendimentos de alimentos e bebidas italianos do Bexiga. 

Específicos:  

                                                 

1
 O conceito tradicional aqui é utilizado relacionando técnicas e processos desenvolvidos e criados em ambientes 

econômicos pré-industriais (SANTOS, 2010).  
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- identificar as etnias presentes na Bela Vista; 

- precisar a delimitação do Bexiga.  

 

Metodologia:  

A metodologia da pesquisa encontra-se estruturada em duas fases:  

Primeira fase: pesquisa bibliográfica sobre o distrito da Bela Vista e identificação de guias 

gastronômicos na cidade de São Paulo/SP.  

Segunda fase: identificação dos empreendimentos de alimentos e bebidas italianos do Bexiga nos 

guias gastronômicos da cidade de São Paulo selecionados. Sistematização das informações sobre 

cada empreendimento em uma planilha excel, contendo: nome do estabelecimento, localização, 

distrito, data de inauguração, endereço anterior, proprietário e especialidades.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 
Inserido na área central da cidade de São Paulo, o Bexiga pertence ao distrito da Bela 

Vista, na Prefeitura Regional da Sé (9) destacada no mapa 1, que compreende as Regiões, 

Prefeituras Regionais e Distritos do Município. 
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Mapa 1: Regiões, Prefeituras regionais e Municípios de São Paulo 

Fonte: Portal da Prefeitura de São Paulo- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU/ 

Departamento de produções e Analises de informações - DEINFO  

 

A Bela Vista concentra 69.460 habitantes em 2,6 km2 de área, sendo considerada a 

maior densidade demográfica (Hab/km
2
) da Prefeitura Regional da Sé como mostra a figura 1.  
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Figura 1: Dados da densidade demográfica da Prefeitura Regional da Sé separados de acordo aos seus distritos. 

Fonte: INFOCIDADE- População Recenseada, Taxas de Crescimentos Populacional e Densidade Demográfica 

de São Paulo, subprefeituras e Distritos Municipais 1980, 1991, 200 e 2010. 

 

Mesmo o bairro estando dentro dos parâmetros do distrito Bela Vista, ocupa apenas 

uma parte, cuja delimitação não é precisa, em virtude das diferentes identidades que 

comporta, seja de caráter social, cultural, gastronômico ou histórico, tornando-o um desafio 

para a administração da cidade (BITELLI, 2017;  SANTOS, ).  

Coube ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) a responsabilidade da delimitação da área 

do Bexiga, em virtude do patrimônio histórico e arquitetônico ali existente. De acordo com o 

artigo 2º da Resolução nº 22/2002 (CONPRESP, 2002, p. 1-2), o perímetro é composto por 23 

ruas, a saber: Rua São Vicente, Rua Luiz Barreto, Rua Santo Antonio, Avenida Radial Leste – 

Oeste, Avenida Nove de Julho, Rua Martinho Prado, Rua Conselheiro Ramalho, Rua Doutor 

Ricardo Batista, Rua Major Diogo, Rua São Domingos, Rua da Abolição, Rua Com. José 

Xavier Gouveia, Rua Japurá, Rua Dr. N. E. Natividade, Rua Santo Amaro, Viaduto Júlio de 

Mesquita Filho, Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, Rua dos Ingleses, Rua dos Holandeses, 

Rua dos Franceses, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, Alameda Ribeirão Preto, e Rua 

Almirante Marques Leão. 
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O tombamento foi justificado em virtude de sua importância histórica e urbanística,  

“sendo um dos poucos bairros paulistanos que ainda guardam inalteradas as características 

originais do seu traçado urbano e parcelamento do solo”, bem como “o seu valor cultural, 

ambiental, afetivo e/ou turístico”, também se destacou o uso misto das edificações, quer 

residencial, cultural e comercial, bem como “a vocação do bairro e o seu grande potencial 

turístico de âmbito nacional” (CONPRESP, 2002, p. 1-2) . 

A constituição do bairro remonta à formação da cidade de São Paulo,  

A história do Bixiga converge com o período de maior expansão do 

município de São Paulo. O loteamento remonta a 1878 (com ato público de 

lançamento do bairro datado de 01 de outubro desse mesmo ano), 

transformando em bairro uma várzea que já servia como lugar de caça, 

abrigo de escravos fugidos e moradia de pessoas portadoras de varíola. Nas 

propriedades ali reunidas destacavam-se importantes pousos para tropeiros, 

em virtude do caminho que ligava a capital à cidade de Santos (BITELLI,  

2017, p. 33). 

A concentração de imigrantes italianos distingue-o de outros bairros, pelo seu 

histórico, os eventos e estabelecimentos que tematizam essa cultura originária e tradicional, 

proporcionando uma conexão afetiva e histórica com moradores locais e descendentes. 

Esse tradicionalismo manifesto nas festas, arquitetura, religiosidade e gastronomia, 

potencializam o turismo na região, sobretudo, os seus restaurantes históricos italianos e ítalo-

paulistanos,  cantinas e pizzarias.  

  

RESULTADOS: OS EMPREENDIMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

A pesquisa realizada nos guias de restaurantes pautou-se pela identificação dos 

endereços pertencentes à região delimitada como Bexiga pelo CONPRESP (2002). Os 

empreendimentos de alimentos e bebidas foram sistematizados em uma planilha Excel, 

respeitando-se a classificação de cada estabelecimento, por parte do guia analisado, a saber:   

italiano, ítalo-paulistano, pizzaria e cantinas. 

A planilha compreende campos relativos ao nome do empreendimento, localização, 

distrito, data de inauguração, endereço anterior, proprietário, especialidades e fontes. Nesse 

levantamento, a presença do mesmo restaurante em diferentes fontes foi relevante para a 
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certificação de tempo do funcionamento, bem como evidencia da permanência da cultura 

gastronômica no bairro.  

O preenchimento das planilhas respeitou a sequência cronológica das fontes: o Guia 

oficial de restaurantes, bares e similares de São Paulo (PODANOVSKI, 1997) desenvolvida 

pela ABRESI,  e Veja - Comer e beber (2002, 2013). Cabe destacar a especificidade da 

publicação da ABRESI se comparada à finalidade comercial da Veja. 

 Visando os estabelecimentos com a temática cozinha italiana no parâmetro do bairro 

estimado, a presença do mesmo estabelecimento em mais de uma fonte, possibilitou a 

complementação de informações, fornecendo elementos sobre funcionamento nos dias atuais. 

 A análise do Guia da ABRESI (PODANOVSKI, 1997) permite a identificação das 

ruas dos 30 empreendimentos de alimentos e bebidas, sistematizados no gráfico 1, 

concentrados sobretudo nas ruas Treze de Maio (14), Conselheiro Carrão (4), Rui Barbosa (3) 

e Santo Antônio (3). 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos empreendimentos de alimentos e bebidas por endereço - 1997 

Fonte: Podanovski (1997). 

 

O guia Veja Comer e Beber, edição  2002, comporta 6 estabelecimentos e não 

apresenta novidades com relação a localização. Destaca-se também a presença de 

estabelecimento não mencionado no levantamento de 1997, a Trattoria Belvedere, na Rua Rui 

Barbosa. Cabe considerar o caráter comercial dessa publicação, o que justificaria o pequeno 

número de estabelecimentos divulgados. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos empreendimentos de alimentos e bebidas por endereço - 2002 

Fonte: Veja – Comer e Beber (2002)  

 

Constata-se também queda nos estabelecimentos divulgados de 2002 para 2013, 

passando de seis para apenas quatro restaurantes desse segmento.   

 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos empreendimentos de alimentos e bebidas por endereço – 2013/2014 

Fonte: Veja – Comer e Beber (2013/2014)  

 

Nem todas os estabelecimentos precisaram o ano de inauguração, dos 20 divulgados, a 

Cantina Capuano, pressente nas três fontes analisadas, é a mais antiga, embora a data cause 

controvérsias, pois Podanovski (1997) afirma ter ocorrido em 1907, ao passo que a Veja 
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(2002) precisa 1912 como seu início.  Inaugurada em 1931, C...Que Sabe é a segunda mais 

antiga, mas não recebe o mesmo tratamento da anterior, sendo referenciada apenas por  

Podanovski  (1997). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gastronomia do Bexiga apoia-se na tradição ítalo-brasileira e  o converte em um 

polo de turismo gastronômico, em decorrência dos diversos restaurantes tradicionais variantes 

na temática italiana.     

O levantamento bibliográfico e a pesquisa nos guias gastronômicos  resultaram na 

identificação dos restaurantes, todavia, o resultado sugere a drástica redução do número de 

estabelecimentos, colocando em risco  a atividade turística na região.  

Nesse sentido, é preciso problematizar que o desenvolvimento de novas tecnologias 

que auxiliam na procura de estabelecimentos, tais como o avanço de ferramentas como 

revistas online e mídias sociais, democratizando o acesso, de forma rápida e segura tanto para 

os usuários, quanto para os empreendedores. Do ponto de vista do empreendedor, possibilita a 

redução de gastos com a divulgação, anteriormente destinada  à produção editorial impressa.  

Mantendo essa visão, o desenvolvimento de uma plataforma destinada a facilitar a 

divulgação dos estabelecimentos se torna um agregador e favorece o turismo gastronômico, 

auxiliando também o levantamento de dados a serem trabalhados por pesquisadores ou 

similares. 
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