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RESUMO: 

São Paulo abriu suas portas para os imigrantes italianos, para que tivessem uma vida muito 

melhor do que eles tinham na Itália porém não foi isso que aconteceu, foram enganados e 

passaram por muitas dificuldades no passado. Mais ao passar do tempo começaram a ser 

valorizados pelo nosso país e pelo nosso estado e foi através também da imigração dos 

italianos que hoje temos uma influência gastronômica italiana tão grande em São Paulo. 

Foi através também dos imigrantes italianos que nós brasileiros nos evoluímos no preparo de 

alimentação tanto manual como industrial. 

Os imigrantes deixaram suas marcas de sofrimentos, lutas, dores, conquistas e vitórias em 

diversas regiões do estado e existem descendentes de italianos por várias regiões de São 

Paulo.  

 E também podemos saborear vários pratos com origem italiana que são feitos também por 

brasileiros. Temos em alguns bairros festas de rua, que comemoram em grande maioria a 

Santos que fizeram parte dessa linda historia, e também temos grandes restaurantes com 

chefes de cozinha italianos que nos presentearam com um grande sabor da culinária de seu 

país. 
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Sao Paulo opened its doors to the Italian immigrants, so they would have a much better life 

than they had in Italy but that's not what happened, were cheated and went through many 

difficulties in the past. Over the course of time began to be valued by our country and our 

state, and was also through immigration of Italians who have such great Italian culinary 

influence in Sao Paulo today. It was also through the Italian immigrants that we evolved 

Brazilians in the preparation of both manual as an industrial power. Immigrants left their 

marks of suffering, struggles, sorrows, achievements and victories in various regions of the 

state and there are descendants of Italians in various regions of São Paulo. And we São Paulo 

and São Paulo have a great opportunity to taste various dishes with Italian origin which are 

also made by Brazilians. We got in some neighborhoods street parties, celebrating in the great 

majority Saints who were part of this beautiful story, and we also have great restaurants with 

heads of Italian cuisine that presented us with a great taste of food from their country. 

 

Italian, culture, gastronomy, history, immigrants, Sao Paulo, Brazil, Italy. 

 

INTRODUÇÃO : 

 

Trata-se de um pequeno relato de algumas pessoas que passaram por dificuldades dentro de 

seu país de origem que no caso é a Itália, que procuraram ter uma vida melhor em outro país, 

e as pessoas que tiveram vontade de vir ao Brasil, vieram e foram enganadas pelas grandes 

ofertas que eram propostas por pessoas autorizadas a divulgação. Passaram por muitas 

privações no novo país que escolheram para morar mais mesmo com as dificuldades 

deixaram um pouco de sua cultura e juntamente com o que a de mais precioso em seu país 

que culinária  que  apreciada por milhões de pessoas e é conhecida mundialmente. 

 

A IMIGRAÇÃO ITALIANA E SUA CHEGADA EM SÃO PAULO 

 

Em 1990 a Itália começou sua imigração por toda América e a Imigração pelo Brasil esteve 

forte no período de 1930. Os itálos estão mais concentrados nas regiões sul e sudeste do país e 

o maior número de italianos chegaram ao Brasil em 1960. (Rosito. 2010) 

No Brasil cerca de 15% da população italiana se encontra em São Paulo, e os itálos brasileiros 

são especificamente de população oriundi, muitos deles aderiram a costumes da tradição 

italiana. Os itálos tiveram uma contribuição importante na sociedade brasileira que, se incluem 

a parte sócio-econômica, e no que eles produziam nos campos e nas cidades. Sendo assim, o 
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modo de vida dos itálos mudou radicalmente através do catolicismo na arte, música, cultura, 

arquitetura, alimentação, aberturas de empresas e também como pessoas que se especializam 

em algo. (Rosito. 2010) 

  

E a partir deste momento tiveram dificuldade de mão de obra nas zonas cafeeiras e 

começaram a exportar escravos para região do nordeste brasileiro. E Na época surgiu no 

Oeste Paulista, um grupo de fazendeiros que por falta de mão de obra escrava, defenderam o 

uso de mão de obra livre e escrava nas plantações de café, e se opondo politicamente aos 

fazendeiros do Vale do Paraíba que foram os donos das grandes demandas de escravos. 

(Rosito. 2010) 

 

E neste período a nação brasileira passou por um período de formação de idéias que depois 

deste processo de formação de idéias surgiram novas leis como: a Lei do vento livre em 

(1871) e a lei dos Sexagentários em (1885), e na metade do século XIX não sendo mais a 

produção natural da população, para cumprir com as necessidades de mão de obra escrava, os 

fazendeiros estavam precisando de escravos, para colonizar terras no sul do Brasil. E é correto 

afirmar que a libertação dos escravos em 1888, dificultou a utilização de mão de obra nas 

lavouras por que grande parte dos escravos foram para as grandes cidades, e isto aconteceu  

em pequenas partes e somente no Vale do Paraíba, que ficaram em decadência na produção de 

cafés. Enquanto na província de São Paulo, as plantações de cafés progredia e necessitava  

cada vez  mais do uso de mão de obra escrava, e de  uma quantidade muito maior  do que 

tinham na época. Um pouco antes na Itália, os italianos tinham passado por guerras pela 

unificação italiana, e com o fim das guerras a economia da Itália se encontrou ruim e com 

altíssimos índices de desempregos pelo país. (Rosito. 2010) 

 

Alguns fatores foram levantados que na década de 1870, no início da maciça de Imigração de 

italianos para o Brasil e no fim do século XIX e no começo do século XX as idéias de 

darwismo social e eugenia racial tiveram um valor único em um pensamento cientifico 

mundial. Na época que essas medidas eram aceitas e avisadas por grupos de pessoas que eram 

científico e nacional. Mais a política brasileira achou que os brasileiros não tinham 

capacidade suficiente de terem trabalhos que ganhassem mais, por serem de grande parte de 

negros e mestiços e por que também iriam desaparecer na população brasileira por causa de 

sua miscigenação com a população de imigrantes italianos. (Rosito.2010) 

No caso o imigrante italiano foi considerado melhor por ser branco e católico dessa forma 

seria fácil de assimilar as pessoas dentro sociedade brasileira e também colaboraria para o 

”branqueamento“ das pessoas, e não foi só o Brasil que aderiu a esse tipo de política no qual 

previligiavam os imigrantes italianos, de acordo com suas características religiosas e raciais 

desejadas na época. E somente os estados mais ricos do Brasil como São Paulo, puderam dar 

continuidade com a imigração de italianos. No campo e basicamente em São Paulo a Itália, 

exportou sua culinária juntamente com seus ingredientes principais e regionais e também 

juntamente com os pratos mais apreciados pelo o mundo. A mão de obra para o café foi 

localizada no sudeste do brasileiro, embora tenha sido na região sul que foi a pioneira na 
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imigração de italianos mais foi em São Paulo que se obteve o maior números de plantações de 

cafés em lavouras. (Rosito.2010) 

 

 E com o fim do tráfico negreiro e com o sucesso da colonização italiana para o Sul os 

governantes do estado passaram a incentivar a imigração italiana a trabalharem nos cafezais. 

Os fazendeiros foram em busca dos imigrantes italianos para suas propriedades, e eles 

pagavam o valor da passagem para o imigrante e depois o próprio imigrante tinha que se 

propor á trabalhar nas fazendas para devolver os valores pagos por eles pela passagem de ida 

ao Brasil. Os imigrantes italianos em grande maioria viajavam para o Brasil em famílias e 

eram chamados de COLONOS. O governo brasileiro optava em trazer famílias inteiras para o 

Brasil. (Rosito.2010) 

 

Nas plantações de cafés todos trabalhavam: adultos, jovens, e crianças e os fazendeiros 

estavam acostumados a colocar escravos africanos, mais depois passaram a trabalhar com 

imigrantes italianos livres e assalariados. Portanto os imigrantes italianos estavam sendo 

obrigados a cargas horárias de trabalho além do permitido, como era enfrentado pelos afros 

brasileiros e todos eles eram tratados de maneira muito parecida como dos escravos e isto 

gerou muitas complicações entre os imigrantes e fazendeiros e ocorrendo revoltas e rebeliões 

entre eles e depois a noticia chegou á Itália e o governo italiano começou a dificultar o 

processo da imigração italiana para o Brasil.(Alves.2003) 

 

São Paulo oferecia diversos benefícios para os que quisessem se imigrar para o estado 

pagavam um salário de 75.000 reis para adulto e para meninos de 7 á 12 anos  de idade e 

pagavam  20% do salário e o mesmo para  crianças de 3 a 7 anos essa sociedade foi criada 

com o objetivo de  incentivar a imigração italiana para o Brasil. Não era muito difícil de 

adquirir  estrangeiros para o  país, por que  na época colocavam anúncios em jornais, 

convidando os estrangeiros que já estavam aqui, para avisar seus parentes que teriam a 

passagem par vir para o Brasil gratuitamente. E em uma sede Européia na época, tinham uma 

grande quantidade de pedidos de pessoas que estavam dispostas a vir para o estado como 

imigrantes. (Alves.2003) 

 

E foi construída uma Hospedaria de Imigrantes italianos no bairro do Brás em São- Paulo, 

onde os imigrantes ficavam por no máximo oito dias. E lá eles recebiam visitas de fazendeiros 

brasileiros, que ofereciam contratos para trabalho, e os contratos eram de forma verbal sem 

nenhum tipo de comprovante que informava que realmente seria comprido todas as propostas 

que foram ditas. Uma vez que a oferta fosse aceita, os imigrantes eram levados de trem pagos 

pelo estado de São Paulo até o destino, que no caso seria a fazenda. Ao chegarem nas 

fazendas os colonos se deparavam  com  muita pobreza  que os esperavam. As fazendas eram 

imensas e totalmente isoladas, por algumas horas ou até mesmo por dias dos centros urbanos, 

e também não tinham acesso a médicos, e eram distantes das igrejas e eles tinham que dormir 

em cima de palhas dentro de casas muito pequenas, que não tinham condições nenhuma de 

higiene. (Rosito.2010) 
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 As formas de como trabalhavam eram terríveis, desde então começaram as rebeliões, que 

foram tão fortes que os colonos estavam assassinando os fazendeiros e ocorreu o caso de um 

fazendeiro chamado Diogo Salles, irmão do presidente Diogo Salles, que tentou estuprar a 

irmã de um colono chamado Angelo Longaretti, que acabou sendo morto por ele. As revoltas 

eram acexões pois vieram de uma sociedade cristã. Havia um número muito grande de 

trabalhadores italianos infelizes e descontentes e logo mais tarde eram substituindos por 

outros e que estavam passando por várias dificuldades na Itália, e a liberdade no momento 

chegava a ser impossível. As fazendas pareciam um mundo e os fazendeiros ditavam suas 

regras. (Alves.2003) 

 

Fazendeiros eram habituados com escravos e o seu tratamento era o mesmo com os colonos, 

que também eram vigiados e tinham um tempo muito curto pelos capangas dos fazendeiros, 

com sinais de toques informando o começo e fim do trabalho. Os abusos entre os fazendeiros 

continuavam,  inclusive faziam com que  os colonos se endividassem de propósito e também 

apanhavam de chicotes  como no tempo da escravidão. Os fazendeiros foram punidos pelos 

seus atos com os colonos, e também levaram multas e redução de medidas. São Paulo,  

recebeu 1920 em torno de 70% de imigrantes italianos que vieram para o Brasil, 

representando por 9% da população total, por que as fazendas de cafés estavam em maior 

parte concentrados nesta região e também por que o estado investiu um valor muito alto em 

passagens para os imigrantes italianos. (Alves. 2003) 

 

E até o ano de 1930 deram entrada de 1.078.437 imigrantes italianos  no estado e receberam  

imigrantes de diversas regiões da Itália,  e nos registros paroquiais da cidade de São Carlos, 

ela é uma cidade produtora de cafés. Que fica localizada no interior  de São Paulo. E 

informaram em alguns registros  que lá se casaram 29%  dos homens e outros 31% mulheres 

que foram oriundos do norte da Itália. Tinham uma tendência de que os imigrantes do norte da 

Itália, viessem rumo a 

São Paulo sendo 15% de mulheres Campânia, e 6% dos homens e 5% de mulheres que foram 

de regiões  sulistas, e foi a região que mandou mais imigrantes  para cidade. (Alves. 2003) 

 

Isso se explica que os meridionais do estado de São Paulo, de bairros inteiros como os bairros 

da Mooca, Brás e Bexiga são habitados por imigrantes oriundos da Cálabriae de Campânia. 

Em São Paulo viviam no ano 2013, aproximadamente quinze milhões de italianos e 

descendentes representando em torno de 34% da população do estado. Em São Paulo, também 

teve em poucas proporções uma política de fixação de imigrantes que ocorreu a partir de 

vendas de lotes que eram chamados de Núcleos Coloniais, que foram em boa parte comprados 

pelas regiões de São Caetano do Sul, Quirimrim, Taubate, Barão de Jundiai, Jundiai, abúna, 

Mogi das Cruzes, Piagui, Guaratingueta, Cascalho, Cordeiropoles,Canas,Paraquira-Açu, 

AntonioPadro, Ribeirão Preto entre outras. (Alves. 2003) 

 

O núcleo de São Caetano do Sul,foi instalado em 1877, em uma fazenda antiga próximo a 

linha de trem de Jundiai e Santos foram formados por 28 famílias na região do Vitório e o do 

Quirimrim, foi formado em 1890 pelas famílias de Veneto, uma região formada por várzeas 
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que fica no município de Taubaté, que eram formados por 424 pessoas, sendo 69 famílias 

italianas no local e somando 193 colonos. Os imigrantes se dedicavam mais aos plantios de 

arroz no município. E nas colônias funcionavam em algumas açossiações mantidas pela 

comunidade italiana, e sendo assim o núcleo contou com algumas colônias que funcionavam e 

que eram mantidas pela comunidade italiana, e que também contaram com uma açossiação 

própria e organizada pelo Colono Manoel Rho. E o núcleo de canas que foi o primeiro do 

Vale Paraíba, formado por 309 pessoas 112 italianos que se dedicavam a produção de cana- 

de- açúcar para o eugênio central  de Lorena, que fica no município de Canas. (Alves. 2003) 

 

Em Guaratingueta, foi formado um núcleo do Piágui por iniciativa do deputado Rodrigues 

Alves no qual os primeiros colonos formavam 91 famílias sendo 33 italianas e elas também 

produziam feijão, milho, batata doce e cana –de – açúcar, dentre outras coisas.  No Sul do 

estado teve um novo núcleo chamado Pariquera-Açu e mesmo que fosse antiga, e essa colônia 

só começou a receber imigrantes no século XIX. E se dedicavam aos plantios agrícolas de 

produtos como aguardente, milho, batata doce, batata inglesa e arroz. Em Mogi das Cruzes, 

em 1889 uma família de tiroleses formou-se em um núcleo de Sabauna e em 1900 já tinham 

1.337 pessoas sendo de italianos e depois de espanhóis e em terceiro de estrangeiros 

totalizando 112 colonos que também se dedicavam a diversas plantações de cultivos como: 

milho, arroz e batata doce. (Alves. 2003) 

 

Os italianos foram em grande maioria trabalhar em fazendas de cafés da cidade de Ribeirão 

Preto, e foi no ano de 1887 que teve uma implantação dentro núcleo Antonio Prado, que foi o 

único na região no qual sua duração foi muito curta. Em 1893, o núcleo foi emancipado, e foi 

formado por grandes bairros dentro município  como:Ipiranga e Campos Eliseos e juntamente 

com  suas plantações de arroz,feijão e também criavam animais. (Alves. 2003) 

GASTRONOMIA ITALIANA EM SÃO PAULO 

Antipasti, secondo, formaggio fruta, dilcee e caffé esses são alguns pratos italianos feitos 

também aqui em São Paulo, e que também essa cultura faz parte de nosso estado. 

(Calache.2009) 

 

Grande maioria dos italianso se concentraram nos bairros da Mooca, Bexiga  e Barra Funda. 

Estes bairros foram os pontos de partida para Culinária Italiana em São Paulo, os imigrantes 

italianos trouxeram suas malas e um mundo de especiarias e receitas típicas de seu país de 

origem. A culinária veio junto com os sonhos desses italianos que juntavam sabor e aroma de 

sua terra natal e também criavam pratos com os oferecidos pela nova Terra. Juntamente com 

receitas de diversas regiões da Itália trazidas pelas ‘’nonas’’ e desenvolvidas no almoço de 

domingo, reunindo diversas famílias de diferentes regiões da Itália no mesmo quintal. São 

Paulo tem a maior comunidade de italianos do país, com cerca de 32% da população do 

Estado, totalizando 13 milhões de italianos e descendentes segundo dados do ibge. Com 
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tantas pessoas, a sua culinária se tornou forte aqui em São Paulo a influência é tanta que nosso 

público paulista acabou sendo atraído pela boa culinária italiana. (Calache.2009) 

 

Em 1907 foi fundada pelo calabrês Francisco Capuano, a Cantina Capuano que se encontra no 

bairro da Bela Vista. Foi considerada a cantina mais antiga em funcionamento na cidade de 

São Paulo, a cantina traz tradições das casas das “Nonas” e este local tem um ambiente 

simples e sem muito luxo, até mesmo considerado pequeno. E para abrigar a tradição, existem 

nas paredes fotos da Itália, artigos de jornais, e camisas de times de futebol no teto e algumas 

fitas verdes, vermelhas, e brancas penduradas para lembrar da bandeira da Itália. 

(Calache.2009) 

No momento os proprietários da cantina, são membros da Família Luisi que chegaram ao 

Brasil em 1949 e 12 anos depois em 1961 assumiram o controle do Capuano. E quando a 

Cantina foi fundada em 1907, havia poucos restaurantes e através disso eles adquiriram 

muitos clientes sendo assim se tornou famoso na região e ainda contam com muitos clientes 

que acabaram se tornando grandes amigos e na época não existia cardápios de papel eram 

apenas um menu fixo. (Calache.2009) 

 

Com um menu fixo ou não alguns dos principais sabores da época foi um prato  chamado 

fusilli em formato de espiral  e o cabrito assado e alguns pratos eram preparados 

artesanalmente. Ambos davam requintes e que conseguiam agradar diversos públicos. Sendo 

assim a Itália tem como objetivo aqui em São Paulo, de trazer o que a de melhor no conceito 

de tradições da culinária Italiana. (Calache.2009)  

E também encontramos em São Paulo o macarrão da ‘’nona’’ vinhos, cafés expresso, 

polentas, pão italiano, sardela, alichela, panetones, risotos, ingredientes, á milanesa, 

parmiggiana, ao sugo e antipasti. (Calache.2009) 

  

 E para explorar cada vez mais este tipo culinária na cidade é preciso destacar um prato que é 

mais saído em restaurantes, pizzarias e padarias que é a pizza. São Paulo é a cidade que mais 

consome mais pizza no mundo. Este tipo de gastronomia é caracterizada pelo significado de 

sua historia com base na sua cultura de ingredientes da região de Bota. E nesta cozinha se 

utiliza-se produtos frescos  que também são facilmente encontradas.(Calache.2009) 

 

 ALGUNS PRATOS E INGREDIENTES ITALIANOS UTILIZADOS EM SÃO 

PAULO 

 

Pizza de Napolés 

Essa pizza se tornou símbolo da cozinha italiana e que foi popularizada na Itália como a 

famosa pizza de marguerita. Elaborada pelo chefe napolitano Tafaello Esposito em 1889 que 

fez para comemorar a visita da rainha italiana de um país recém unificado, que exibe as cores 

da bandeira nacional: branco,(queijo), vermelho(tomates)e verde(manjericão). (Calache.2009) 
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Risoto a Moda de Milão 

Hoje os milaneses comem em restaurantes acolhedores que sejam glamurosos 

estabelecimentos. Que sejam em tratorias de famílias despojadas, e nos dois casos os pratos 

tradicionais ainda brilham.  Este risoto com arroz vilazone canarole é o famoso risoto a 

milanesa que se segue firme no cardápio com um processo de preparo muito lento. Começa-se 

com uma fritura lenta da cebola com azeite e o arroz é agregado em seguida aumenta o fogo e 

coloca-se um pouco de vinho branco e um caldo forte vai sendo acrescentado aos poucos 

juntamente com açafrão até o arroz amolecer e depois acrescenta a manteiga com um pouco 

de queijo tipo parmesão. (Calache.2009) 

Alcachofras de Roma 

Esse legume é originário do Oriente e é muito valorizado na cozinha italiana a alcachofra é 

um legume típico da romana ela é redonda e carnuda pode ser preparada de duas maneiras 

diferentes.A Alcachofra alla romana, os seus ingredientes são cozidos lentamente em um 

caldo leve com alho e salsa. E também pode ser fatiada inteira e comida desta maneira. 

(Calache.2009) 

Trufas de Úmbria 

No centro da Itália no período de Dezembro á Março quando a madrugada cobre as nevoas os 

morros e os vales. Um trufeiro percorre com seu cão aos campos e o  animal fareja o solo 

argiloso em busca de trufas negras que são retiradas da terra e limpas em rizomas que se 

tornam um grande ingrediente que acaba sendo um fungo comum nos bosques locais da 

cidade. E que também é um tipo de iguaria na finalização de pratos.  (Calache.2009) 

Tiramisu 

Uma sobremesa famosa e que está presente nas mesas de grandes restaurantes italianos na 

qual sua base é feita de café e queijo mascarpone e tem uma origem peculiar em bordeis que 

eram utilizados para aguçar o libido dos clientes. (Calache.2009) 

 

 Sorvetes 

 

Sorvete em italiano é chamado de Gelato não é apenas uma tradução para o italiano. Mais na 

palavra sorvete existe uma diferença de sabor e também do modo de como é preparado os 

sorvetes italianos que são diferentes dos sorvetes do Brasil ou até mesmo dos Estados Unidos. 

O sorvete tradicional tem um mínimo de 10% de gordura, e o gelato tem uma proporção 

menor de gordura por que se usa mais leite em sua preparação para se formar o creme.( 

Calache.2009) 

 

Embutidos 
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Salumi 

É um embutido de grande qualidade, que exploram o máximo de carne de porco, Bore e 

Vitela e é mais conhecida, por que è originada da região do norte da Itália. (Calache.2009) 

 

Speck 

Fiambre de carne de porco e é defumado e curado durante 22 semanas e é uma especialidade 

do Teinveto.( Calache.2009) 

 

Prociottu 

Presuntos cozidos ou crus o San Danielle e Parma são mais conhecidos pela sua 

qualidade.(Calache.2009) 

 

Mortadela 

Sua origem é bolonhesa é uma salsicha gorda feita com bastante carne de porco com pedaços 

de gordura e é comida fria. (Calache.2009) 

 

Ervas 

As ervas aromáticas estão presentes basicamente em todos os pratos italianos. (Calache.2009) 

  

Massas 

 Essas massas conhecidas pelo seu grande sabor dentro da culinária italiana em São Paulo que 

são: Spaghetti, Spaghettini, Rotele, Taglitele, Ditalini, Farfalle, Fettucine, Alfabeto, Pipe 

Rigate, Diavolini, Gramigna, Pennette, Chifferi, Mezze Penne, Fusilli, Reginette, Capilli de 

Angelo, Capelli de Angelo Tagliati e Tortelle. (Calache.2009) 

 

ORIGEM DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MASSAS ARTESANAIS 

Em tempos antigos preparavam uma papa com farinha de trigo com um pouco de água para se 

alimentar e juntamente com alguns grãos moídos, e começou aparecer este modo de 

alimentação na época pré-histórica,  E mais tarde com a descoberta do fogo cozinhava-se,no 

qual se resultava-se em uma massa farinhenta  e no entanto é uma historia muito difícil de 

pessoas que não tinham como se alimentar.E que no caso eram chineses e árabes. E em 

tempos atrás Marco Paulo, em uma de suas viagens para China, teve uma grande 

oportunidade de experimentar e trazer para a Europa, algumas das receitas mais saborosas e 

elaboradas com massas. E muito antes os gregos e romanos já utilizavam este processo, na 

Grécia, e os antigos falava-se em massa quando se referia a uma papa cozida e cevada e além 
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disso tinha-se outro tipo de massa que era no formato de tiras de massas cozidas e fritas sobre 

uma pedra quente. (Rosito.2010) 

 

Em Roma por volta 170 anos antes de cristo os padeiros fabricavam massas secas ou frescas 

que serviam para engrossar molhos e forrar Tartes Salgadas. Mais a polemica sobre a 

originalidade das massas vem de muitos países que reclamavam para si como: China, Coréia, 

Japão, Alemanha, França ou Itália.Um dos primeiros registros históricos  confirmam  que a 

produção de massas secas  vem de uma escala industrial. (Rosito.2010) 

Um geógrafo árabe informou que em um local em Palermo na Sicilia, tinha uma grande 

produção de massas em forma de tiras e estes tipos de massas eram exportadas para sítios 

através de barcos. E foi em 1400 que os italianos começaram á comercializar esses tipos de 

massas no século xvi o comércio de massas se difundiu no mundo Ocidental entre casamentos 

de monarcas, franceses, espanhóis e italianos. E foram os que fizeram este tipo de refeição ser 

hábitos entre eles. (Rosito.2010) 

 

Nápoles estava liderando a manufcatura de massas e existem registros que comprovam que no 

ano de 1785 já havia 280 unidades de lojas que comercializavam massas na cidade. E no 

começo as massas eram produzidas de forma artesanal e só em 1800 na Itália que surgiram os 

primeiros processos mecânicos na fabricação de massas e foi na região de Nápoles por volta 

de 1850,  que apareceram as primeiras prensas mecânicas na fabricação de massas.Com um 

custo muito mais baixo do normal fazendo com que este tipo de produto se tornasse mais 

popular. (Rosito.2010) 

Em nosso país com respeito a massas nos anos 15, neste mesmo ano um cozinheiro da rainha 

D. Maria I e Lucas Iguad publicaram um livro para cozinhas onde se incluem receitas de 

massas, como por exemplo: Sopa de Aletria e outras massas Timbale de Macarrão á Italiana. 

(Rosito.2010) 

Os elementos históricos dizem que as massas se associam a Itália como um fato 

compreensível de um dado que descreve que foi o povo italiano que ao longo dos tempos 

contribuirão para a evolução das massas e com diversas formas. E também com formas de 

como confeccionar massas. No início e durante a Primeira Guerra Mundial, esse tipo de 

produto era transportado da Itália para a América, e foi seriamente afetada pela razão de 

subsistência de ingredientes, ai a América passou a produzir trigo duro em grande escala no 

começo, para satisfazer as necessidades do país e depois teve um aumento de produção e com 

isso ficou  possível exportar este tipo de produto para o mundo.Pode ser que por isso que 

alguns tipos de massas italianas sejam feitas com trigos americanos. (Rosito.2010) 

 

  

 FESTAS TIPÍCAS DA GASTRONOMIA ITALIANA EM SÃO PAULO 
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Festa San Genaro 

 

Festa San Genaro que teve início no ano de 1973 e começou no feriado de 7 de Setembro   

que é localizada no bairro da Mooca, zona Leste de São Paulo.  

Esta festa comemora o aniversário do padroeiro do Bairro e da paróquia. E a renda adquirida é 

destinada as obras sociais da Igreja, e existe uma creche chamada Menino Jesus, que recebe 

diariamente 40 crianças entre 2 a 4 anos  e também fazem distribuições de cestas básicas para 

cerca de 100 famílias necessitadas. (Casco.2011) 

  

E para utilizar a cantina o valor cobrado aos sábados é de R$45,00 e de R$30,00 aos 

domingos, e cada pessoa tem direito a 1 prato de macarronada  e 2 pedaços  de pizza  e 1 

antepasto.O evento conta com  100 mil pessoas e   uma  grande maioria são atraídas pelas 

barracas  onde são servidos os pratos  napolitanos, como: macarronada com calabresa, pizza, 

polentas, fogazzas e antepastos feitos  por  grupos senhoras  da comunidade. E também tem 

atrações de shows com músicas italianas na cantina da igreja, ao comando da banda (Falice da 

Itália). (Rosito.2010) 

Nesta programação religiosa tem um destaque para Tributo a San Genaro que ocorre nos dias 

16, 17 e 18 de setembro com missas solenes para homenagear o Dia de San Genaro que é 

celebrada por Dom Tarcisio Scaramussa, bispo da região da praça da Sé da Arquidiocese de 

São Paulo. (Casco.2011) 

 

Festa de São Vitor Mártir 

 

Esta festa é comprovada que a mais tradicional festa italiana do Estado de São Paulo ela é a 

única que é feita em um local coberto em uma Associação Beneficente que foi fundada em 

1919 que são realizadas as festas italianas nos meses de Maio á Julho é uma festa popular em 

homenagem a San Vito Martir que padroeiro da cidade de Poligno a Mare. Ela é comemorada 

a 94 anos e esta festa é caracterizada pela sua originalidade e suas manutenções italianas que 

foram transmitidas  em décadas através dos filhos e com seus descendentes e também 

contavam com um forte apoio de diversos voluntários que participam  com grande carinho  e 

contando  com a boa qualidade  das comidas típicas. (Casco.2011) 

Eles oferecem músicas ao vivo com cantores típicos que apresentam algumas das mais belas 

composições musicais da Itália fazendo com que a festa seja a mais animada de São Paulo. E 

também oferecem uma gastronomia  de grande Tradição e Qualidade.E os valores adquiridos  

pela festa  é totalmente destinada a Creche San Vito que está abrigando 120 crianças. 

(Casco.2011) 

 

Festa Nossa senhora Achiropita. 
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Esta festa de Nossa Senhora Achiropita é uma das festas mais tradicionais da cidade de São 

Paulo, que fica localizada no centro da cidade contando com mais de 950 voluntários que 

trabalham somente aos finais de semana do mês de agosto,a festa é em comemoração da 

comunidade italiana  e também da padroeira da comunidade  que no caso é Nossa Senhora 

Achiropita, que se início com a chegada dos primeiros grupos de imigrantes italianos a São 

Paulo que se instalaram no bairro do Bexiga no início do século passado. (Casco.2011) 

Eles contam com 30 barracas que ficam localizadas nas ruas 13 de maio, São Vicente e 

Doutor Luiz Barret. Que são oferecidos diversos pratos típicos italianos aos que visitam, a 

festa conta com 250 mil convidados durante o mês que tem como o destaque a culinária 

italiana. Com grande quantidade de ingredientes para preparações de pratos. (Casco.2011) 

 

HISTORIA DOS PRINCIPAIS CHEFES ITALIANOS 

 

Antonio Caluccio 

Antonio Carllucio nasceu em Vietri Sul Mare Itália e seu pai foi um chefe de estação de trem 

e eles se mudaram para Piomonte, região Norte da Itália e era uma área de grandes plantações 

e quando criança ia caçar cogumelos e fungos com seu pai pela floresta e conforme foram-se 

passando os anos Callucio, mudou-se para Viena, e ao seus 21 mudou-se para  Alemanha, 

para  estudar línguas. E com o tempo começou o trabalho de comerciante de Vinhos e com 

importações de Vinhos  e com o tempo Callucio se tronou gerente de Terence Conra Neal 

Srstret Restaurante em Convenet Garden, e no ano de 1981 tornou-se proprietário,1989 e 

encerrou suas atividades. Carllucio escreveu 20 livros sobre a cozinha Italiana que apareceu 

na televisão na bbc em 1996.Em algumas de suas viagens ele foi filmado para algumas  séries 

que passavam  na televisão de culinária italiana. (Rosito.2010) 

 

Em 2008 foi relatado que Carlluccio tinha esfaqueado a si mesmo no peito. E através de 

exames foi diagnosticado que ele estava sofrendo exaustão e seu companheiro que era seu 

amigo disse que foi um acidente por que estava exausto. E quando aconteceu o ocorrido, em 

uma entrevista Carluucio informou que foi um pequeno acidente ao cortar um pedaço de Pão. 

Em 2012 Antonio Carllucio, escreveu um livro que chama- se ‘’Memórias’’ Uma receita para 

a Vida. No ano de 1991, Carllucio juntamente com sua esposa abriram uma loja de comidas 

italianas que se chamava Carllucio e se expandiram em um atacado de negócios. Em 1999 o 

primeiro Caffé de Carlluccio foi inaugurado em Londres em um restaurante italiano que era 

integrada a uma instalação aberta para servir café com uma  base da culinária italiana e este 

tipo de negócio se expandia inicialmente pelo sudeste da Inglaterra e depois por  todo o Reino 

Unido. (Rosito.2010) 
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Carlluccio opera em mais de 70 locais no Reino Unido e a empresa se deu franquias em 

territórios na Irlanda e atualmente em um local aberto em Dublin e também 6 países no 

Oriente Médio e incluindo 3 locais abertos em Dubai.E de pois de 10 anos Carlluccio voltou a 

empresa como consultor. Foi dado a Caluccio uma honra nacional de Commendatore 

deel,Ordine Al Mérito della República Italiana, pelo governo italiano em 1998 pela sua 

contribuição  com a industria  de comida italiana que foi premiado em 2007. (Rosito.2010) 

Cesar Cardin 

italiana no sul da Califórnia nos Estados Unidos e também na região de Tijuana  Cesare 

Cardini conhecido como Cezar Cardini nascido em 24 de fevereiro de 1896 em Losangeles 

em 3 de Novembro de 1956 ele foi um chefe  de cozinha México  que se atribui a famosa 

salada César. Cardini foi proprietário de um restaurante hotel em seu país e depois se migrou 

para Tijuana que fica no Norte do México. E supõem que no dia 4 de julho de 1924 inventou 

a sala Cesar que se tornou um prato da moda em Hollyword entre as celebridades e depois 

mudou suas instalações do hotel para um novo. Em 1929,foi chamado de Hotel Caesars. 

(Rosito.2010) 

         Galtiero  Marchesi 

Quando tinha seus 17 anos parou seus estudos, para trabalhar no Hotel Kulm na Suíça, e 

depois estudou hotelaria em Lucerna. E antes de voltar ao trabalho ele preparava pratos 

tradicionais para o almoço e para os jantares. E para o jantar ele tinha o caminho livre para 

escolher qual o melhor prato agradaria a cozinha de Avant- Guarde.Depois Marchesi trabalhou 

em um restaurante em  Ledoyen Paris , "Le Chapeau Rouge  em Dijion e Troigros em Roanne 

e depois com sua volta  a Milão,e em l977 abriu um pequeno hotel. (Rosito.2010) 

E logo após abriu um restaurante em Via Bonvesin de la Riva em Milão que foi agraciado 

depois de um ano com uma estrela Michellin e no ano seguinte ganhou duas estrelas e após 

sete anos foi ganhador da quantidade máxima de estrelas Michelin. Em Setembro de 1993 em 

Marchesi mudou para  Franciacorta e abriu um outro ristourante do Hotel Alberata.E abriu 

um ristorante e Paris no ano de 2001 e também em Janeiro de 2001 reabriu o ristorante  Staria 

Dell’Orso sendo o restaurante mais antigo de Roma . (Rosito.2010) 

   Carlo Petrini 

Petrini foi nascido em 22 de junho de 1949 nascido na província de Cueno , na Itália  e 

fundador do  movimento internacional  Slow Food e ganhou um destaque em primeiro lugar 

na década de 1980 por participar de uma campanha contra fest food com abertura  próximo 

da Praça de Espanha em Roma. Em 1983 ajudou a desenvolver um projeto sem fins 

lucrativos italianos que se associava a comidas e vinhos conhecido como um projeto 

agrícola. E ele também contribuiu para o ativismo político e comunista Partido di Unitá 
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Proletária.  Em 1977 contribui com artigos culinários de comunismo direto para jornais. Ele 

é editor de várias publicações de Slow Food Editore em 2004 foi fundador da Universidade 

de Ciências Gastronômicas em uma escola com foco de interligar Gastronomia com 

agricultura e ele também é defensor do partido democrático (centroa esquerda) e também já 

foi ministro. Foi ganhador de prêmios como comunicador do ano no Concurso Internacional 

de Vinhos de Espírito em Londres, e ganhou honorários em antropologia cultural 

da Universidade New Hampshire e ciência. (Rosito.2010) 

      Salvatori Loi 

Nascido em 1962 em Sandelha Itália, foi um chefe de cozinha italiano que ficou responsável 

pelos restaurantes do Grupo Fasano em São Paulo. E entre 1999 a 2012 trabalhou no 

restaurante Girarrosto que se localiza em São Paulo. Salvatori começou sua carreira 

gastronômica em Milão inclusive ele trabalhou em alguns Hotéis e restaurantes da Europa ele 

foi apresentado ao Rogerio Fasano em 1999 por Sergio do Hotel Four Seasons em Milão. E a 

partir deste ano Salvatori começou a responder pelo o restaurante Fasano em 1 de junho de 

2012 desligou-se da empresa e começou  a comandar Girrasto em São Paulo.E depois foi 

premiado em 2001 e 2004 o chefe do ano pela a REVISTA VEJA de SÃO PAULO e em 

2002 foi premiado pela REVISTA GULA. (Rosito.2013) 

 

    ALGUNS RESTAURANTES ITALIANOS 

 

      Restaurante Stefano  

Em 1953 um Imigrante italiano chamado Stefano veio visitar o Brasil, e resolveu permanecer 

no país, deixando sua arte na cozinha italiana e em especial seu famoso cannellone. udo isso 

teve início no ano de 1953, deixando  para trás sua cidade natal que fica na província de 

Cueno e em  6 de Janeiro de 1954, Reisa em Milão a esposa de Stefano e sua filha saíram em 

destino a São Paulo vieram ara o Brasil  e moraram em Suzano  São Paulo. E este tipo de 

culinária vem de geração em geração pois os avós paternos de Stefano  tinham restaurantes e 

ele ajudava-os quando criança. Quando E Stefano chegou ao Brasil seu primeiro emprego foi 

no restaurante Fasano e também trabalhou em um restaurante na Praça da Sécomo cozinheiro 

cuidando de tudo sozinho dentro da cozinha e com muita luta começou a crescer. 

(Pacievitch.2008) 

A historia do restaurante começou em 1960 com um amigo que também era     italiano e 

juntamente com sua esposa, e eles tocavam um restaurante e não tinham condições de 

conciliar o trabalho com a família , por que sua esposa estava grávida na época,  ai ele 



 
 

15 
 

mandou Stefano tomar conta por algum tempo de seu restaurante, até as coisas se resolverem, 

no qual este restaurante  ficava localizado em São Roque.E desde então Stefano começa a 

fazer negócios e decidiu alugar um restaurante que ficava no km 56,5 da Rodovia Raposo 

Tavares, e devagar foram fazendo as freguesias. depois conseguiram comprar um terreno que 

atualmente está localizado o restaurante que foi erguido em1965. (Pacievitch.2008) 

Hoje o restaurante Stefano faz parte da vida de muitos e com a base e de alguns dos pratos 

que dentre eles o mais famoso é o canelloni com uma massa muito fina e sempre 

acompanhada com um bom vinho. E que faz grande sucesso. (Rosito.2010) 

Um dos sonhos de Stefano era trabalhar corretamente e também ficar feliz com que tinha.Ele 

gostava de tomar conta de todas as coisas  e acompanhar  de perto todo o movimento e além 

de tudo ele conhecia todos os clientes e ia até as mesas verificar se seus clientes estavam 

sendo bem atendidos. E depois começou a passar a cozinha para os filhos e netos, e sempre 

perto de todas as coisas. (Pacievitch.2008) 

Restaurante Mangiare 

O Mangiare Felice foi fundado em Maio de 1995, com cinco sócios, todos com 

conhecimentos gastronômicos,mais mesmo assim tiveram um início muito difícil.  

Ao passar dos anos o Mangiare tornou-se um lugar aconchegante e alegre,e possui todos os 

gostos italianos, uma grande variedade de massas, carnes e frutos do mar, e para 

complementar, serve-se também deliciosos vinhos e sobremesas,e com todo esse crescimento 

foi aberto outras filiais. (Pacievitch.2008) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A influência da Cultura Italiana na Gastronomia em São Paulo. 

Tivemos a grande oportunidade de termos pessoas que deixaram seu país de origem para 

viver uma nova historia em outro pais e com um único objetivo, de ter uma vida melhor 

juntamente com suas famílias.  

E deixaram um legado de luta e sofrimento e também um pouco de sua cultura que acabou se 

espalhando pela cidade. Mais de acordo com minha pesquisa, eles passaram por muitos 

desafios e também grandes dificuldades, por toda a sua trajetória pelo nosso país, hoje temos 

diversos lugares aqui em São Paulo, que utilizam um pouco da cultura italiana. Os imigrantes 

se formaram em muitas regiões do estado, em grupos que eram chamados de’’ colônias’’ de 

famílias de imigração italiana. Onde trabalhavam como escravos em fazendas de cafés e com 

fazendeiros que os humilhavam em todos os sentidos.Os italianos hoje são tidos como pessoas 

que trazem uma culinária que é aceita em muitos paladares e que vem com uma tradição 

muito forte de seu país. Temos em alguns bairros de São Paulo que fazem festas que vedem 
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pratos típicos da Itália no qual as comemorações são feitas a santos que fizeram parte da 

historia dos italianos e que também serve como uma festa que arrecada fundos para abrigos de 

pessoas necessitadas. 

Existem restaurantes que deixaram sua marca registrada em sabores e tradições da Itália e 

com base de temperos e ingredientes de grande importância na gastronomia mundial no qual á 

muitos anos atrás esses ingredientes tiveram origens de alguns outros países antes de chegar 

até mesmo na Itália mais foi nela que ficou estabelecida um dos mais conhecidos pratos ou até 

mesmo um ingrediente no qual é bem visto mundialmente que é a massa. 

Existem também, alguns chefes de cozinha italianos que também deixaram sua marca 

juntamente com sua historia de vida de batalhas e conquistas que tiveram grande importância 

na historia da culinária italiana onde buscavam crescer cada vez mais. Hoje este tipo de 

culinária é muito bem vista nas mesas dos paulistanos e paulistas por que é um tipo de 

alimento que instiga a prazer de se alimentar bem com ingredientes de qualidades que oferece 

um único paladar e juntamente com uma grande historia de pessoas que fizeram uma nova 

historia em São Paulo. 
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