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“CORAÇÃO NA ALDEIA,
PÉS NO MUNDO”
PIRACICABA (SP) 
Apresentação às 8h no Balcão de Informações do Terminal Rodoviário 
de Campinas. Saída às 8h30, em ônibus padrão turismo, com serviço 
de bordo e acompanhamento de Guia de Turismo credenciado pelo 
Ministério do Turismo. Destino: Piracicaba (SP).  

Visita monitorada à Exposição “Coração na Aldeia, Pés no Mundo” no 
Sesc Piracicaba. Após almoço (incluso), passeio pela Rua do Porto - 
Casa do Povoador, Passarela Pênsil, Largo do Pescador, Passarela 
Estaiada, Casarão do Turismo e Engenho Central. 

Retorno a Campinas previsto para às 17h. 

Incluso: transporte, guia de turismo, kit lanche, almoço e seguro de 
acidentes pessoais. 

Porque ir... 
 A exposição “Coração na Aldeia, Pés no Mundo”, realizada pelo Sesc 
Piracicaba, apresenta obras que revelam as heranças dos povos 
indígenas, refletindo sobre a preservação do território, da vida e da 
justiça. Além da visita à Exposição, passeio pelos principais atrativos 
turísticos da Rua do Porto em Piracicaba. 
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Vale a pena saber... 
A exposição “Coração na Aldeia, Pés no Mundo” apresenta mais 
de 100 obras contemporâneas de artistas indígenas, no Sesc 
Piracicaba, de novembro/22 a abril/23. A mostra evidencia as 
heranças dos povos indígenas, sobretudo as mulheres indígenas 
brasileiras e a riqueza de suas sabedorias vernaculares, 
expandindo leituras do símbolo feminino representado pelo 
Ocidente. Estão expostos fotos, vídeos e instalações de artistas 
indígenas em associação a produções de artistas não indígenas, 
que trazem à tona reflexões sobre a terra, a vida, a justiça, o 
apagamento étnico e genocídio.  

Temas urgentes como a preservação de territórios indígenas, 
subsistência extraída da terra, valorização da cultura ancestral 
por meio de ritos, costumes, alimentação, religião, organização 
política e social, são especialmente sensíveis aos povos 
originários em nosso país. Garantir a sobrevivência desses 
povos e de seus modos de vida passa a ser obrigação de todos 
que têm a diversidade como valor. Neste contexto, destaque 
especial é dado às mulheres indígenas, cuja participação tem 
sido fundamental na proteção de seus povos, fortalecendo 
conhecimentos e garantindo a transmissão de saberes às 
novas gerações. 
  
“Coração na Aldeia, Pés no Mundo” inspira-se na obra homônima 
da intelectual contemporânea e escritora indígena Auritha 
Tabajara, filha do povo Tabajara, da região do Estado do Ceará. 
A exposição convida o público a pensar a terra como lugar 
primordial para as civilizações indígenas, bem como nas formas 
de resistência diante da expulsão dos territórios, a partir da 
migração, da expropriação do garimpo e da instalação de uma 
cultura agroexcludente, que culmina no genocídio dos povos 
indígenas. 
  
A curadoria da exposição é feita por Fabiane Medina da Cruz e 
Fabiana Bruno e o projeto gráfico é do artista visual Wapichana 
Gustavo Cabocco. 

Não se esqueça de levar na bagagem:
• protetor solar;
• água para a caminhada;
• calçados e roupas confortáveis;
• guarda-chuva e/ou capa de chuva;
• mochila para carregar seus pertences.
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PIRACICABA 
(SP)

Sesc Campinas
Rua Dom José I, 270/333
13070-741 Bonfi m Campinas
Tel.: + 55 19 3737-1500

 /sesccampinas

sescsp.org.br/campinas

Endereço:
Sesc Piracicaba: Rua Ipiranga, 155 – Centro. 

Distância: 
Campinas à Piracicaba: 75 km

Atenção

• Havendo necessidade operacional ou razão de força maior, os 
horários, itinerários, passeios e outras atividades poderão ser 
estabelecidos em outra ordem ou alterados. 
• O Sesc não realiza ligações de lembrete do embarque. Atente-se 
aos horários estabelecidos. 

Protocolo de Segurança 
Saiba como ter um passeio tranquilo
acessando o site: www.bit.ly/passeiosegurosesc 

Valores por pessoa:
Credencial Plena: R$ 158,00
Não Credenciado: R$ 237,00

O que é o Turismo Social?
Unir o prazer de viajar e conhecer lugares incríveis à descoberta de uma nova forma de viver e enxergar o mundo. Com o Turismo Social do Sesc, 
cada passeio é uma nova oportunidade para conhecer as peculiaridades de cada cidade, inclusive aquela em que se vive. Das curiosidades 
históricas à riqueza gastronômica e cultural, das belezas naturais aos hábitos e costumes dos nativos da região, um passeio, uma excursão 
ou uma simples atividade sempre ganha ares de inusitado aprendizado – o que contribui para que o viajante se torne ainda mais consciente 
e responsável em suas escolhas e ações futuras. Conheça belas paisagens ao mesmo tempo em que aprecia o artesanato local. Saboreie um 
prato tradicional preparado por comunidades ribeirinhas. Saiba como é a vida de um quilombo enquanto conversa com os próprios quilombolas. 
Entenda mais sobre uma cultura, como a do café, a partir de exposições, palestras e outras atividades. Permita-se viajar a qualquer hora, em 
qualquer ocasião e amplie os seus horizontes.


