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PIZZAIOLOS ACROBATAS
Não é mágica! Os pizzaiolos acrobatas existem e hoje são milhares espalhados pelo mun-
do que praticam este esporte. 

Quem são os pizzaiolos acrobatas
A pizza pode ser só um punhado de 

farinha misturada com água e coberta por 
tomates e queijo, mas para alguns pizzaiolos 
ela se transforma em arte... não apenas na 
hora de preparar a massa, mas também na 
hora de manuseá-la. E não pense que estamos 
falando simplesmente de abrir a massa da 
pizza jogando-a no ar... Estamos falando dos 
pizzaiolos acrobatas! 

A pizza remonta aos tempos pré-históri-
cos; em sua forma moderna, com tomates e 
queijo em crosta, data de 1889, e foi criada 
em Nápoles, Itália. Mas as acrobacias com 
pizza são bem mais recentes e, inclusive, 
consideradas como um esporte e uma forma 
de arte.

Não se sabe exatamente quando as acro-
bacias com pizza começaram, nem que foi 
o pioneiro nessa arte. Alguns consideram o 
pizzaiolo italiano Michele Acetta, como o 
inventor da pizza acrobática; ele teria sido o 
primeiro a inventar os movimentos, dando 
forma e continuidade, levando assim esta 
arte primeiro para a Itália e depois para o 
mundo. Na realidade, o certo é que existem 
várias pessoas que podem ser chamadas de 
“padrinhos”, os primeiros a fazer acrobacias 
com massa de pizza em seus respectivos 
países. Um deles foi Barry O’Halloran que, 
em 12 de março de 1986, se apresentou 
no Tonight Show, um programa de varie-
dades exibido pela rede de televisão NBC 
nos Estados Unidos. Durante 15 minutos, 
O’Halloran girou, jogou e fez movimentos 
“entre as pernas” com uma massa de pizza. 
Muitos consideram que este foi o início 
do esporte nos Esta- dos Unidos, 

inspirando centenas de pizzaiolos de todo 
o país. 

Outro pioneiro nas acrobacias foi Dol-
phis Boucher, o primeiro a usar coreogra� as 
em suas apresentações. 

Na Itália, Danilo Pagano e Enrico Fama 
são considerados os pioneiros na arte de fazer 
acrobacias com pizza, levando, inclusive, a 
equipe Nacional Italiana para o “Campeo-
nato Mundial de Pizza” em Salsomaggiore, 
Itália. 

Hoje, existem verdadeiros mitos nessa 
arte, como Barry O ‘Halloran, Dolphis Bou-
cher, Tony Gemignani, Vincenzo Tesauro, 
Juan Hermosillo, Antonio Mansi, Graziano 
Bertuzzo, Pasqualino Barbasso, Kazuya 
Akaogi, Jamie Culltion , Siler Chapman, 
Joe Carlucci, Michael Pastor, Ken Bryant, 
Vincenzo Manzi, Justin Wadstein, Giorgio 
Giove, Eric Corbin, Jay Schurmann, Chris 
Green, Ryan LaRose, Pat Miller, Vasile Lu-
cian, Antonio Martos del Arbol, Dan Leicu, 
Emílio Martos del Arbol, Luca Lanza, e 
Paulino Bucca, entre outros.

No Brasil, essa categoria ainda não existe, 
são poucos os pizzaiolos que praticam esta arte, 
já na Itália, país da pizza, existem legiões de 
pizzaiolos que praticam, inclusive, em concursos 
e campeonatos internacionais.

Uma arte que encanta o mundo
A arte de fazer acrobacias com pizza 

cresceu e evoluiu para um esporte que se 
espalho pelo mundo! 

Hoje, os pizzaiolos acrobatas são a 
principal atração em eventos relacionados a 
pizza em Nova York, NY; Orlando, FL; Las 
Vegas, NV; Salsomaggiore, Nápoles, Lecce, 
Roma e Verona, Itália; Paris, França; Jakarta, 
Indonésia; Toyko, Japão; Shanghai, China; 

e em muitas outras cidades ao redor do 
mundo. 

As acrobacias com pizza agora 
também incorporam música, 
coreografias, movimentos de 
dança, balé, teatro, dança break,
 trajes e ginástica, tornando-a 

um esporte explosivo e uma forma de arte. 
Fazer acrobacias com massa de pizza não 

é mágica... é uma técnica que exige muito 
preparo e muito treinamento. Para se tornar 
um pizzaiolo acrobata é necessário fazer um 
curso para aprender as técnicas e movimen-
tos, para que se possa treinar repetidamente 
esses movimentos e montar uma coreogra� a.

A arte consiste em preparar uma massa 
mais resistente usando uma farinha chamada 
de manitoba, moída a partir de um grão que 
leva o mesmo nome cultivado no Canadá. 
Para se fazer uma massa acrobática é preciso 
uma boa farinha e uma boa masseira para 
desenvolver bem o glúten, que dá a elasti-
cidade, e deixá-la, no mínimo, descansando 
por 24 horas, para que possa homogeneizar 
e forti� car.
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Existe, inclusive, uma pizza de silicone, 
comercializada pelos mestres pizzaiolos na 
Itália e nos Estados Unidos, utilizada para 
treinamento, sem ter que fazer massa todos 
os dias, pois para ser um pizzaiolo acrobático 
é necessário muito treino.

As pizzas de silicone são disponíveis nos 
tamanhos 33 cm (clássica), 40 cm, 53 cm e 
25 cm (para crianças) e em diversas cores: 
natural, vermelha, amarela, laranja, verde 
e roxa.

Campeonatos mundiais
Existem grandes campeonatos nos Esta-

dos Unidos e no mundo: New York PMQ 
Pizza Show, International Pizza Expo, em 
Las Vegas, Orlando PMQ Pizza Show, Finale 
Du France Pizza Tour, em Paris, e World 
Championships, em Salsomaggiore, Itália. 

Os italianos dominaram o esporte de 
acrobacias com pizza até 1995, quando o 
californiano Tony Gemignani começou a 
competir. Gemignani ganhou títulos mun-
diais em 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, e 
os títulos da equipe em 2005, 2006 e 2007. 

Em 2004 e 2005, Vincenzo Tesauro 
ganhou os campeonatos mundiais e apresen-
tou um novo estilo de suavidade e perfeição 
para o esporte, o qual foi seguido em todo 
o mundo. 

Também em 2004, Juan Hermosillo 
explodiu no cenário mundial com um estilo 
mais acrobático, diferente, e com muitos 
novos movimentos envolvendo duas massa. 

O esporte havia evoluído para uma outra 
dimensão... e continuou evoluindo, tornan-
do-se mais acrobático. Em 2006, Antonio 
Mansi venceu o Campeonato Mundial e 
continuou a criar performances mais acro-
báticas, suaves e sem falhas. 

Os campeonatos incluem apresentações 
individuais e por equipes. No total, são 14 
pontos a serem considerados: 

8. Estilo e originalidade  (Style and 
Originality) - Muitos competidores se 
inspiraram em outros pizzaiolos acrobatas, 
imitando seus movimentos e, até mesmo, 
seus gestos. É importante para mostrar um 
estilo próprio e ser criativo e original nos 
movimentos e combinações. 

9. Combinações (Combinations) - 
Esta habilidade é realizada por dois ou mais 
movimentos em sequência. Os movimentos 
devem ser perfeitos e o movimento básico 
de chicote deve ser utilizado. O movimento 
de jogar e pegar a massa de pizza não é 
considerado como uma combinação.

10. Sincronismo (Synchronization) - A 
apresentação do pizzaiolo deve ser sincro-
nizada com a música. Qualquer quebra do 
ritmo contará ponto negativos.

11. Performance e presença de palco 
(Performance and Stage Presence) - O 
pizzaiolo também é julgado com relação a 
segurança, con� ança e presença de palco. 
Devem demonstrar no olhar animação e 
energia.

12. Tipo de massa (Type of Dough) - 
Todos as massas são diferentes, uma vez que 
a levedura é um organismo vivo. Cada um 
pizzaiolo trabalha com a massa de pão de sua 
preferência. Contudo, a forma como a massa 
cresce e sua elasticidade são importantes. A 
massa mais suave é o verdadeiro teste para 
o pizzaiolo. 

13. Música e tema (� eme and music) - 
A música e o tema podem aumentar ou 
diminuir a performance na apresentação do 
pizzaiolo, devendo complementar o seu estilo 
e nunca distrair os seus movimentos. 

14. Valorização do entretenimento 
(Entertainment value) - Atualmente, os 
pizzaiolos acrobatas são a maior atração 
em eventos de pizza em todo o mundo. A 
apresentação dos pizzaiolos não deve nunca 
ser chata ou repetitiva. Ao contrário, deve 
ser explosiva, dinâmica, suave e sem falhas.

Mariano Lorencik

Pasqualino BarbassoPatrick Catapano
Driana Tirabass
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1. Trabalhos manuais (Handwork) - 
Esta habilidade é uma das mais difíceis de 
se desenvolver. O pizzaiolo deve mostrar 
mais do que movimentos básicos e devem ser 
capazes de girar em todas as rotações; deve, 
ainda, mostrar criatividade e coordenação na 
realização desses movimentos. 

2. Mesa de trabalho (Table work) - A 
mesa de trabalho é o verdadeiro ambiente 
do pizzaiolo. Nela, o pizzaiolo deve mostrar 
habilidade e criatividade ao trabalhar a massa 
sobre a sua superfície. 

3. Movimentos cruzados (Crosses) 
- Estes movimentos exigem habilidade e 
consistem na realização de movimentos 
cruzados ao longo do corpo utilizando 1, 2 
ou 3 massas. 

4. Malabarismos (Juggling) - Este 
tipo de malabarismo com a massa de pizza é 
diferente do malabarismo tradicional. Nesta 
acrobacia a massa deve ser girada e perma-
necer paralela ao chão. Apenas jogar e pegar 
a massa não conta pontos. 

5. Movimentos fortes (Power moves) - 
Esta é a habilidade mais difícil de ser desen-
volvida. O pizzaiolo deve ter força física e 
agilidade para combinar movimentos básicos 
girando a massa de pizza. Isso inclui paradas 
de mão, contorcionismos, movimentos 
manuais, e movimentos para trás, virando 
ao fazer um movimento básico em todos os 
momentos. 

6. Grau de di� culdade (Di�  culty) - A 
apresentação sem falhas ou erros não garante 
ao pizzaiolo a pontuação perfeita (10). É 
preciso que haja um grau de di� culdade em 
cada movimento. Cada movimento e toda 
a apresentação será julgado pelo grau de 
di� culdade apresentado. 

7. Técnica (Technique) - A técnica e mo-
vimentos adequados na realização das acro-
bacias são fundamentais. O pizzaiolo deve ter 
o olhar gracioso e tranquilo enquanto faz o 
alongamento da massa, transpassando-a por 
todo o corpo ou em quaisquer movimentos 
que realiza. 
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Hoje, as acrobacias com pizzas 
continuam a crescer em populari-
dade e número de participantes. 

Como já mencionado anterior-
mente, no Brasil este esporte ainda 

é novidade, muitos nem sabem 
do que se trata e ainda não 
existe uma escola credenciada 
que forneça esse tipo de curso. 

Todavia, a nova geração de 
pizzaiolos brasileiros esta se 
interessando pela novidade e 
se integrando. Quem sabe no 
futuro não teremos um time 
nacional para competir em 
grandes campeonatos mun-
diais!

Acrobacias com pizzas

 Pizzaiolo Free Style é uma categoria de 
pizzaiolos que faz acrobacias com a massa 
de pizza. No Brasil esta categoria ainda não 
existe, são poucos os pizzaiolos que praticam 
esta arte; já na Itália, país da pizza, existem 
legiões de pizzaiolos que praticam, inclusive, 
em concursos e campeonatos internacionais.

A arte consiste em preparar uma massa 
mais resistente usando uma farinha chama-
da de manitoba, moída a partir de um grão 
que leva o mesmo nome, cultivado no 
Canadá. Para se fazer uma massa acrobática 
é realmente necessário uma boa farinha, 
uma boa masseira para desenvolver bem o 
glúten, que dá a elasticidade, e no mínimo, 
24 horas de descanso para que a massa possa 
homogeneizar e forti� car.

Quando comecei a me interessar pela 
arte, achava que os pizzaiolos faziam mágica, 
pois não conseguia entender como era pos-
sível fazer tudo aquilo sem rasgar a massa. 
Comecei a estudar sobre o assunto e descobri 
que não era mágica, e sim técnica e muito 
treino. Existe, inclusive, uma pizza de silico-
ne, comercializada pelos mestres pizzaiolos 
na Itália e nos Estados Unidos, para treinar 
acrobacias sem ter que fazer massa todos os 
dias, pois para ser um pizzaiolo acrobático é 
preciso treinar muito.

Hoje, são milhares de pizzaiolos que 
praticam esta modalidade. Diversos campeo-

natos são realizados em todo o mundo, mas 
o mais importante é o campeonato mundial, 
que acontece em Las Vegas, em março, todos 
os anos. Eu nunca participei desse campeo-
nato, o que pretendo fazer em 2015, pois 
requer muito treino e preparação, pois nele 
estão os melhores do mundo.

Pela Itália, acontecem muitos campeo-
natos, regionais, estaduais e, inclusive, um 
mundial, realizado na cidade de Parma. Os 
campeonatos na Itália se dividem em algu-
mas categorias, como por exemplo, pizzaiolo 
Free Style, pizzaiolo mais rápido, pizzaiolo 
que abra a maior pizza, a pizza mais bonita, 
etc. Vale a pena participar, trocar informa-
ções e se divertir.

Eu tive a oportunidade de participar de 
apenas um campeonato, Chamado Supper 
Coppa D’Europa, organizado em Brindisi, 
em 2009, onde tive o prazer de ganhar o 
segundo lugar na categoria Free Style.

Como já disse acima, no Brasil é uma 
novidade, muitos nem sabe do que se trata, 
a nova geração de pizzaiolos brasileiros é que 
esta se interessando pela novidade e se inte-
grando. Quem sabe no futuro não teremos 
um time nacional para competir em grandes 
campeonatos.

Este ano tivemos o primeiro campeonato 
de velocidade do Brasil na Expopizza 2013, 
onde os pizzaiolos disputaram agilidade. O 
pizzaiolo que abriu cinco discos de pizza mais 
rápido levou o prêmio. Para o ano de 2014 

está sendo organizado o primeiro campeo-
nato de pizzaiolo acrobata do país.

Existem verdadeiros mitos, campeões 
mundiais que vivem desta arte que não para 
de crescer.

Para ser um pizzaiolo acrobata é necessá-
rio fazer um curso para aprender as técnicas 
e movimentos, para que possa treinar repe-
tidamente esses movimentos e montar uma 
coreogra� a.

Estes cursos, na Itália, custam em média € 
2.000 e são ministrados pela Squadra Nazionale 
Acróbati Pizzaioli, onde eu � z o meu curso. 
No Brasil ainda não existe uma escola cre-
denciada que forneça esse curso.

 Sou apaixonado por pizza, e a arte de 
acrobacias fez com que eu � casse mais íntimo 
da pizza e da massa, tornando ainda mais 
mágico o meu trabalho.

* Patrick Catapano é instrutor de acroba-
cias com massa de pizza.

Deixamos nossa Casa de Aromas disponível para sua criação, desenvolvimento e suporte técnico com muito dinamismo.
Nossas matérias primas de importação direta e fabricação própria, tem como foco sua conveniência.

lapiendrius@lapiendrius.com.br

 (11) 4646-6400
petitmarie@petitmarie.com.br

 (11) 4646-6400
lessence@lessence.com.br

 (11) 4646-8000

Sua conveniência,
nosso sabor!


