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O dia 2 de junho é comemorado o Dia da Comunidade Italiana na Cidade de São 

Paulo, consoante se observa na Lei 15.846/2013. 

No Estado de São Paulo, o Dia da Comunidade Italiana foi instituído por iniciativa do 
Deputado Vitor Sapienza, autor da Lei 6.133/1988, bem como a premiação foi criada em 1991 
e entregue por suas mãos a 385 personalidades dos mais variados campos de atuação, dentre 
eles: Antonio Ermirio de Moraes, João Grandino Rodas e Ecléa Bosi, Fabio Botto, Sr. Antonio 
Fazzani Bina, Luigi Turrini. 

Assim, na cidade de São Paulo, faz-se importante a realização da homenagem à nação 
italiana e aos seus filhos e descendentes, que por sua atuação sócio-econômica e cultural 
contribuíram para estreitar ainda mais os laços entre Brasil e a Itália. 

A entrega do Troféu Loba Romana é considerada uma premiação de alta relevância 
para os italianos, pois retrata o justo reconhecimento pelo seu trabalho em benefício da 
sociedade. 

O troféu é uma láurea em bronze, com pedestal em mármore, que retrata uma loba 
amamentando os órfãos Rômulo e Remo. O símbolo original da loba romana é um bronze 
etrusco, datado do século V a.C. Segundo a mitologia, Remo venceu a Etrúria, através das 
batalhas desenvolvidas nos séculos IV e III a.C, obtendo aí o seu mito fundador. No século XV 
d.C o escultor italiano Antonio Pallaiolo juntou os gêmeos Rômulo e Remo à loba. 

Segundo a mitologia, a fundação de Roma tem como protagonistas os gêmeos Rômulo 
e Remo. Abandonados em um cesto nas águas do Rio Tibre, eles foram salvos por uma loba, 
que os amamentou e os viu crescer. 

Uma loba, chamada Luperca, se aproximou do rio para beber água e lhes abrigou e 
amamentou em seu refúgio do Monte Palatino até que, finalmente, os bebês foram 
encontrados e resgatados por um pastor cuja mulher os criou. Já adultos, os gêmeos 
recolocaram Numitor no trono de Alba Longa e fundaram, como colônia dessa, uma cidade na 
margem direita do Tibre, no lugar onde tinham sido amamentados pela loba, para serem os 
seus Reis. ¹ 

Dizem que a loba que amamentou Rômulo e Remo foi sua mãe adotiva humana, já que 
o termo loba, em latim lupa, também era utilizado, em sentido pejorativo, para as prostitutas da 
época. 

Adulto, Rômulo matou Remo e, em seguida, fundou Roma oito séculos antes de Cristo. 

A lenda de Rômulo e Remo voltou a ser assunto com o anúncio de que arqueólogos 
encontraram a gruta na qual os irmãos foram ajeitados pela loba, de acordo com a crença dos 
antigos romanos. Ela foi localizada a 16 metros de profundidade, debaixo das ruínas do palácio 
do imperador Otávio Augusto, numa das encostas do Palatino, uma das sete colinas de Roma. 
Autores clássicos, como os gregos Dionísio de Halicarnasso e Plutarco, relatam que os 
primeiros romanos a transformaram num templo. A gruta tornou-se palco de um ritual chamado 
Lupercália. Todo fevereiro, animais eram sacrificados em homenagem a Luperco - uma 
divindade associada ao Pã grego - e dois jovens do patriciado eram ungidos com sangue e 
leite de cabra. Acreditava-se que esse ritual garantia colheita farta e ajudava as mulheres a 
arranjar marido e a ter filhos. A tradição manteve-se até o século V, quando foi banida pela 
Igreja Católica. 



Os textos de Dionísio e Plutarco, que apontavam estar a gruta situada próximo ao 
Palatino, levaram o arqueólogo italiano Rodolfo Lanciani a deduzir, no começo do século XX, 
que ela deveria estar sob as ruínas do palácio construído por Otávio Augusto, o primeiro 
imperador romano. Mas foi apenas há dois anos que os arqueólogos passaram a explorar o 
local com sondas subterrâneas. Em julho, um dos aparelhos detectou um espaço vazio, a 16 
metros de profundidade. Era uma câmara circular, com 7 metros de altura e 6,5 de diâmetro, 
coberta por uma cúpula. Uma filmadora controlada a distância revelou os deslumbrantes 
mosaicos que cobrem o teto e as paredes, feitos de mármore e conchas. Estudos indicam que 
essa é mesmo a gruta reverenciada pelos antigos romanos como o local onde vivia a loba que 
salvou Rômulo e Remo. Os subterrâneos de Roma continuam a ser fonte de grandes e belas 
surpresas. 

São Paulo é considerada pela maioria dos brasileiros e estrangeiros como a maior e 
mais receptiva cidade da América do Sul. 

Pela sua diversidade, aceitação de diversas culturas outrora imigrantes e sua 
pluralidade, é uma das cidades candidatas, dentro dos próximos dez anos, a se tornar 
referência mundial como cidade-global. Com 465 anos desde sua fundação em 1554, São 
Paulo não é só o principal motor econômico do Brasil: é também ponto focal para negócios, 
eventos culturais, acontecimentos esportivos de todas as magnitudes, seja a partida de 
abertura da Copa de 2014, seja em outros eventos esportivos de renome mundial. 

Não à toa, a história de São Paulo está intrinsecamente conectada com a chegada de 
imigrantes e suas influências. Não precisamos ir longe; o bairro da Liberdade é um monumento 
a céu aberto às culturas asiáticas, em especial a japonesa. Da mesma forma, a influência 
italiana na cidade é inegável. A primeira onda de imigração do país europeu no Brasil se deu 
no final do século XIX, seguindo medidas de estímulo à imigração de forma a atrair mão-de-
obra para a agricultura nacional. 

Embora a imigração italiana tenha se iniciado na região Sul do país, a maioria dos 
italianos se assentou na região sudeste. A concentração de plantios de café na região de São 
Paulo fez com que os egressos da Itália ficassem em maioria no estado. Até 1920, 70% dos 
imigrantes italianos no país tinham se instalado em São Paulo. Em 2013, cerca de 34% da 
população do estado eram ou italianos ou descendentes. 

A Cidade de São Paulo é uma das maiores cidades "italianas", com aproximadamente 
4 (quatro) milhões de italianos ou descendentes. 

O maior contingente de imigrantes vindos para São Paulo foi o de italianos. Dos que 
chegaram (vindos do Vêneto e da Lombardia) ao Porto de Santos, muitos foram para o interior 
do Estado trabalhar nas fazendas de café, enquanto alguns ficaram na capital, nos bairros da 
Mooca, Bixiga, Lapa, Brás Mandaqui, Santa Cecília e Barra Funda, entre tantos outros. Era 
muito comum, na primeira década do século XX, ouvir italiano nas ruas. Eram tantos os 
falantes que muitas vezes dava a impressão de se estar na Itália. Famílias como os Martinelli e 
os Matarazzo fizeram fortunas em negócios de navegação e na indústria. Grande parte do 
poderio industrial, tanto dos proprietários como dos operários, vem da força italiana. E não 
podemos nos esquecer do seu maior legado: a PIZZA! Que transformou São Paulo na maior 
consumidora de pizza do mundo! 

Naturalmente, a presença de italianos trouxe diversos hábitos que se tornaram tão 
intrínsecos à cultura brasileira que sequer consideramos que nem sempre foi assim. O uso do 
"tchau" (ciao), hábitos culinários, como spaghetti e panetone no Natal, são breves 
contribuições. 

A cidade de São Paulo possui os principais polos turísticos, entre eles: museus, 
restaurantes e sorveterias que remetem a Itália e suas tradições. 

Como exemplo, citamos o bairro do Bixiga que foi formado por imigrantes italianos e 
guarda até hoje muito dessa cultura. Além de concentrar comunidades italianas e diversas 
tradicionais cantinas que conquistam qualquer amante de comida, o Bixiga sedia anualmente a 
famosa Festa de Nossa Senhora da Achiropita, que recebe cerca de vinte mil pessoas por 
noite para curtir o melhor da cultura italina, com muita comida, música e dança. ² 

São Paulo sedia Eataly. O maior mercado de gastronomia e produtos artesanais 
italianos do mundo que abriu sua primeira unidade da América Latina na cidade de São Paulo: 
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estamos falando do Eataly. A loja, a exemplo de todas as unidades do mundo, une o melhor da 
gastronomia italiana com um mercado dos mais variados produtos - peixes, massas, molhos e 
muito mais. Com mais de 20 departamentos em uma área de 4 mil metros quadrados. 

O Museu da Imigração tem como objetivo preservar toda a história da memória das 
pessoas que chegaram ao Brasil por meio da Hospedaria de Imigrantes, proporcionando assim 
um encontro entre várias histórias e pessoas. É o caso dos italianos, que vieram em massa 
para o nosso país, tornando-se responsáveis por grande parte da nossa cultura. 

Fora dos bairros tradicionalmente italianos, um prédio que chama a atenção é Edifício 
Itália - cujo nome oficial é Circolo Italiano - localizado na Avenida Ipiranga. É o segundo maior 
edifício de São Paulo, e é um dos maiores exemplos da arquitetura vertical brasileira. ³ 

Convém ressaltar as Festas Italianas que acontecem em São Paulo para celebrar a 
cultura e gastronomia do país: Festa de São Vito, Festa de Nossa Senhora Achiropita e Festa 
de San Genaro. 

Sem a influência desse povo, parte do que faz São Paulo esse caldeirão de culturas se 
perderia e a maior cidade do país não seria tão rica quanto é. 

Dessa maneira, a homenagem aos italianos e seus descendentes que atuam em 
diversos seguimentos na Cidade de São Paulo é o reconhecimento desta Casa de Leis dos 
esforços para a contribuição na sociedade paulistana e o melhor entrosamento entre essas 
colônias. 

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação deste Projeto. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/06/2019, p. 75-76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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