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TERRA NATAL: LOMBRICE * 1869 
Comune de Camaiore, Província de Lucca, Toscana



Tangida pela fome e movida pelo sonho, 
a população migra

1) De carroça e carretões até a primeira estação de estrada de ferro.

2) Na estação de Milão, aglomera-se a multidão de migrantes de 
todos os cantos do norte da Itália. Dali parte o trem para o porto.

3) No porto de Gênova, a despedida rumo ao desconhecido: ao 
norte, Estados Unidos e Canadá; ao sul, Brasil, Uruguai, Argentina e 
Chile.



Porto de 
Genova: à 
espera do 
embarque
viram
moradores de 
rua. Pagar uma
pensão é caro.



Embarque de imigrantes no porto de Gênova
Navios adaptados com 2 a 3 mil passageiros na 3ª. classe



A TRAVESSIA: de 20 a 30 dias de Genova a Santos
“E il viaggio non finiva mai...”



Nos navios, muita gente amontoada: fugir do porão, respirar no tombadilho



Desembarque: Porto de Santos
Fotografia de Marc Ferrer 1890



Estação da São Paulo Railway inaugurada 1867
Valongo – Santos: partida para São Paulo, Jundiaí



São Paulo 
Railway –
Subida da 

Serra do Mar



São Paulo Railway: subida da Serra do MarSão Paulo Railway: subida da Serra do Mar



Desembarque: Estação Hospedaria dos Imigrantes – Brás – São Paulo



São Paulo: 1890-1900
Estação da Luz: antiga 
e nova em construção



Hospedaria dos Imigrantes: Destino dos que chegavam do porto e partiam para as fazendas



São Paulo: a cidade que Marchetti encontrou
Monumento à independência em construção



São Gonçalo: encontro
com o Conde Azevedo,
doador do terreno do 
Orfanotrofio Cristoforo 
Colombo.



Fazendas de café: dos escravos aos imigrantes, 
das senzalas às colônias, da compra de pessoas a contratos de trabalho

A estrutura das fazendas fora modelada por três séculos e meio de trabalho 
escravo.

As senzalas deram lugar às colônias.

Mais difícil foi estruturar as novas relações de trabalho, estabelecer contratos e 
formas de pagamento regular regrados por lei.

Houve muitas revoltas de colonos como os da Fazenda Ibicaba em São Paulo. E o 
grito de protesto era sempre o mesmo: “somos tratados como escravos”. 

A mudança das mentalidades e dos hábitos seculares no trato dos escravos 
persistem até hoje, ainda que inconscientemente, sobretudo no linguajar e na 
postura de quem continua perguntando: “Você sabe com quem está falando?” 

É como se continuasse havendo cidadãos, cidadãs, acima da lei e da igualdade de 
direitos e deveres entre todos/as pessoas, como acontecia na formação social 
escravista.



Igreja da Sé: 
matriz no século

XVI, 
Sé em 1745, 

demolida em 1911



Igreja do Mosteiro
de São Bento: 
construída em
1634, demolida no 
princípio do século
XX.



Recolhimento de Santa 
Tereza, 1760, único
convento feminino na
cidade, até o Recolhimento
da Luz. Foi demolido no 
começo do século XX. O 
Mosteiro da Luz foi
fundado nos aforas da 
cidade, no Guará,  por Frei 
Galvão e Maria Helena do 
Sacramento. 



Igreja de N. S. do 
Rosário dos Homens
Pretos: 1725.
Demolida e construída
uma nova no Largo do 
Paissandu.



Igreja de Santo Antônio: 
remodelada em 1898



Igreja Santo Antônio atual: 
Largo do Patriarca



Igreja do Convento de São Francisco e da Igreja da Ordem Terceira à direita: secs 17 e 18



Igreja da Irmandade de 
Nossa Senhora da Boa 
Morte dos Homens
Pardos, vista da Rua
Tabatinguera



Cafezal na florada: colonos, em primeiro plano,  a colônia ao fundo



Fazenda Santa Gertrudes – Rio Claro: Casario dos colonos



Fazenda Santa Gertrudes: 
casas dos empregados mais qualificados



Fazenda Santa Gertrudes: Foi visitada por Scalabrini em 30/07/1904 e 
provavelmente pelo Pe. Marchetti nas suas viagens na década anterior.



Pe. Marchetti e os órfãos



Apelo aos
colonos para que 
doem 3 dias de 
trabalho para o 
novo Orfanato

da Vila Prudente: 
11/03/1896



Apoio do 
Bispo de São 
Paulo, Dom 

Joaquim 
Arcoverde à 

construção do 
Orfanato: 

20/02.1895



Manuscrito do Regulamento (Programa) :
1º. de janeiro de 1897



Regimento do 
Orfanato de Artes 

e Ofícios: seção
dos meninos na

Vila Prudente, das 
meninas no 

Ypiranga



A banda de música do Orfanato: 
órfãos italianos e também filhos de ex-escravas



A banda cresce nos anos seguintes...



Fachada do prédio antigo do Orfanato



Pátio do Orfanato



Prestação de contas
da construção: 

tijolos, pedreiros, 
etc.: 12 de janeiro

de 1896 


