
ANCESTRALIDADE 
NEGRA NA BORDA 
LESTE DA PAULICEIA
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Roteiro
Saída às 9h do Sesc Itaquera, em ônibus padrão turismo, com serviço de bordo e 
acompanhamento de guia credenciado pelo Ministério do Turismo. 
Neste roteiro, conheceremos alguns espaços ocupados pela população negra na zona leste 
da cidade de São Paulo, destacando-se os bairros da Penha, Vila Matilde e Vila Esperança. 
Almoço não incluso.

Por que ir?
Para conhecer o protagonismo, as tradições e a história negra em alguns territórios da zona 
leste de São Paulo. Também discutir os momentos festivos, de musicalidade, de religiosidade e 
o universo do trabalho e do lazer da população negra e reverenciar a memória dos ancestrais.

Dicas para o passeio:
• Máscara descartáveis ou PFF 2 (mais de uma para troca a cada duas horas);

• Uso de Protetor solar e repelente;

• Agasalho e chapéu; 

•  Água para a caminhada;

• Máquina fotográfica; 

• Guarda-chuva e/ou capa de chuva;

• Mochila para carregar seus pertences;

• Use roupas e calçados confortáveis. 



Vale a pena saber
• Em 1992, o sambista e compositor Geraldo Filme, ao dar uma entrevista para a 

TV Cultura, denominou alguns espaços na cidade de São Paulo como “Zonas de 
Negro”. Um desses espaços é a Penha de França, situada na zona leste;

• As irmandades do Rosário e São Benedito na Penha de França, as muitas escolas 
de samba, como a Nenê da Vila Matilde, o tradicional Carnaval da Vila Esperança e 
a forte presença de benzedeiras e curandeiras nestes territórios são elementos 
que revelam a força da população negra na zona leste de São Paulo;

• O Antigo Largo do Peixe constituiu um importante cenário de histórias e memórias 
relativas à formação do universo do samba e também da capoeira paulista de 
meados do século XX.

Dispense a sacola plástica!

Dispense a sacola plástica! Evitar o consumo de sacos e sacolas 
plásticas é uma contribuição efetiva para diminuir o lixo nos aterros. 
Lona, tecido, fibra e vime são opções de sacolas duráveis que podem 
ser levadas conosco já de casa.
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IMPORTANTE

Seja um viajante responsável! 
Acesse: www.passaporteverde.gov.br

Informações:

Sesc Itaquera
Av. Fernando do E. S. Alves de Mattos, 1000 
Tel: (11) 2523 9200

 Itaquera 7,2km   Terminal São Mateus 5,2km
/sescitaquera

sescsp.org.br/itaquera

Leia atentamente as Condições Gerais do roteiro
• Esse roteiro não poderá ser realizado na íntegra, caso ocorram interferências climáticas.

• Havendo necessidade operacional ou razão de força maior, os horários, itinerários, passeios 
e outras atividades poderão ser estabelecidos em outra ordem ou alterados.

• Neste passeio, não esqueça seu documento ofi cial de identifi cação.
Para verifi car a relação completa dos documentos aceitos, consulte o Portal Sesc SP 
(https://www.sescsp.org.br/participacao-em-circuitos-turisticos-informacoes-importantes/).

• Comparecer com 30 minutos de antecedência.

• Tolerância de até 15 minutos do horário marcado para a saída.

• Serviço de estacionamento:

R$ 12 (Credencial Plena)
R$ 24 (Demais frequentadores)

O pagamento do estacionamento deverá ser realizado nos Totens de Autoatendimento 
com cartões de débito ou crédito.

Para este passeio o acesso ao Sesc Itaquera será exclusivo pela Portaria Principal 
localizada na Av. Fernando do Espírito Santos Alves de Mattos, 1000.

• O embarque e desembarque será realizado somente no Sesc Itaquera 
(Área de Convivência – estacionamento Salmão).


