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Quem somos
O SampaPé! é uma ONG que tem como objetivo
melhorar a experiência do caminhar nas cidades,
atuando na promoção da cultura do caminhar e
humanização das cidades, usando a caminhada
como meio e como fim, acreditando que na velocidade e perspectiva da caminhada é possível interagir com a cidade, estimulando a criatividade, a
cidadania e a curiosidade de forma saudável, sustentável e integradora.

Ana Carolina Nunes
Vice-Presidente
Mestra em Políticas Públicas pela
UFABC. Comunicadora Social pela
ECA-USP. Membro da Cidadeapé, representante de Mobilidade a Pé no
Conselho Municipal de Trânsito e
Transportes e secretária da Câmara
Temática de Mobilidade a Pé.

www.sampape.org
www.facebook.com/sampape.sp
contato@sampape.org
https://medium.com/@sampape

Leticia Sabino
Presidente
Mestra em Planejamento de Cidades
e Design Urbano pela UCL em
Londres. Administradora de empresas pela FGV - EAESP, com pós em
Economia Criativa e Cidades Criativas,
FGV. Fundadora do SampaPé!. Cofundadora da Cidadeapé.
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#BoraCaminhar
O que é e para que fazer?
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#BoraCaminhar
O que é?
O “Sentindo nos Pés” é um projeto que
convida tomadores e tomadoras de decisão a andar nos territórios onde atuam
com a equipe do SampaPé!, de modo a
experimentar a perspectiva de quem
caminha na cidade. Ao longo do trajeto
as pessoas que participam são estimuladas a ativar o olhar crítico às dificuldades
enfrentadas ao estar a pé e promovem
reflexões sobre as possíveis soluções ao
alcance das políticas públicas. A experiência é registrada em formato audiovisual e divulgada ao público por meio de
um web programa, que ajuda a aproximar a população do poder público.

O projeto é uma ferramenta de advocacy
que faz uso da experiência e da empatia
para sensibilizar pessoas-chave a adotar
uma postura mais ativa na busca de melhores condições para a mobilidade a pé.

Veja a primeira temporada - 2017

Veja a segunda temporada - 2018
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Aline Cardoso analisando os efeitos dos novos prédios no centro de São Paulo para quem caminha.

#BoraCaminhar
Como começou?
O “Sentindo nos Pés” começou quando
o SampaPé! propôs acompanhar o então secretário de Transportes da cidade
de São Paulo em uma caminhada de sua
casa ao trabalho, em Setembro de 2015
(durante o mês da Mobilidade). Nesta
experiência percebemos o quanto quem
toma decisões que impactam no dia a
dia das cidadãs e cidadãos está afastado
das questões cotidianas e da experiência
de caminhar na cidade.
Apenas nesta caminhada de duas horas,
o Secretário criticou os gradis em esquinas, que tentam “direcionar” a travessia de
quem está a pé, e ligou para o prefeito regional da Sé (onde estávamos caminhan-

do) para cobrar conserto de calçadas.
A partir dessa experiência, percebemos
que era não só efetivo, como também
necessário trazer as autoridades políticas da cidade para sentir as dificuldades
do caminhar nas ruas. Toda a experiência foi registrada pelas repórteres Renata
Falzoni, do Bike é Legal (reportagem publicada aqui) e pelo canal Silvia e Nina
(vídeo publicado aqui).
Jilmar Tatto, então Secretário de Transportes de São
Paulo, criticando os gradis nas esquinas e "desrespeitando" sua função para poder atravessar em linha reta, fora da faixa implementada pela CET.
Após esta experiência foi retirado o gradil da esquina
Brigadeiro x Paulista e a faixa movida para a esquina.
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#BoraCaminhar
Por que fazer?
Acelerar processos de mudança na cidade com
foco na melhoria das condições para quem
caminha, como projetos, leis e programas através da sensibilização e do estabelecimento
de compromissos públicos;

Para se aproximar de tomadoras e tomadores
de decisão e sensibilizá-los/as sobre
caminhabilidade - o que colabora com o
trabalho de advocacy;

Qualificar a discussão pública sobre
mobilidade a pé através da difusão dos
conceitos que são apontados nos programas;

Informar, capacitar e empoderar cidadãs
e cidadãos sobre os elementos da
caminhabilidade e as posições das autoridades
públicas da cidade sobre o tema, facilitando
a aproximação e o controle da gestão pública
pela sociedade.
11

#BoraCaminhar
Importante saber
Mobilidade a pé O modo de deslocamento que acontece de forma
desacelerada, usando a infraestrutura de mobilidade a pé (calçadas,
travessias, galerias, escadarias), com ou sem o auxílio de cadeiras de
rodas, muletas ou carrinhos. Conceito usado para evidenciar a noção
de rede e a conectividade que este modo de se deslocar exige para
que aconteça com conforto e segurança.

Linha de Desejo O caminho mais direto entre um ponto e outro,
que é traçado por quem caminha. Por exemplo, atravessar uma rua
pela esquina independente se a faixa de pedestre está lá ou no meio
da quadra quando se quer acessar algum local neste ponto, ou até
mesmo caminhar pelo meio de postos de gasolina em esquinas, de
forma a encurtar o caminho.

Passagens Atalhos usados por quem caminha, que podem estar
no espaço privado (como por exemplo as galerias comerciais
e postos de gasolina nas esquinas) ou público (como becos,
escadarias, parques e praças).

Mobiliário Urbano O conjunto de móveis no espaço público que
estão sobre a calçada e devem estar a serviço do conforto e segurança
de quem caminha. Fazem parte do mobiliário os postes de luz,
orelhões, bebedouros, lixeiras, pontos de ônibus e bancos para sentar.

Travessias Elevadas Faixas de pedestres que estão elevadas, ou
seja, no nível da calçada, o que não exige que quem caminha
suba ou desça a sarjeta para cruzar a rua. Também ajuda a forçar
veículos a desacelerar.

Fachada Ativa Quando os térreos dos edifícios que têm contato
com a calçada são comércios abertos, entradas ou vitrines, ou seja,
mantêm uma relação com quem caminha.
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#BoraCaminhar
Importante saber
Conforto O conjunto de elementos que precisa ser garantido
para quem caminha e depende do contexto local. Inclui desde
o conforto térmico, garantindo sombras e outros elementos; e
sonoro, até a manutenção e frequência de espaços de descanso,
como bancos, e elementos que favorecem o caminhar, como
travessias no mesmo nível da calçada.

Passarela de Pedestres Estrutura que evidencia que a cidade
está planejada para carros e motores, porque desvia o caminho de
quem está a pé para que não seja preciso parar o fluxo de veículos,
colocando os pedestres em situações de risco e obrigando-os a fazer
maior esforço físico.
Tempo Semafórico Inclui tanto o tempos que os semáforos ficam
aberto para quem atravessa, até o tempo de espera para poder
atravessar. Normalmente estes tempos são insuficientes e injustos
com quem caminha, induzindo pessoas a atravessar no vermelho.

Conectividade Sentido de continuação dos trajetos, garantindo
acesso e segurança para todos os tipos de pessoas, principalmente
entre equipamentos e estações de transportes. É garantido por
uma combinação de elementos como qualidade do piso e das
travessias, informação e mobiliários.

Sinalização Tanto horizontal (pintura no asfalto, tartarugas
e tachões) como vertical (placas) que se comunicam com as
pessoas circulando para passar alguma informação ou regra. Estas
raramente conversam com quem está a pé e, quando o fazem, é
para alertar sobre a passagem dos carros.
13

#BoraCaminhar
Importante saber
Acessibilidade Condições que garantem que todas as pessoas,
indiferente das condições físicas e mentais, conseguem se deslocar
com segurança nas cidades. Isso inclui a disposição correta de pisos
podotáteis, semáforos sonoros, a largura suficiente de calçadas,
rampas de acessibilidade, entre outros elementos.

Preferência do pedestre em travessias De acordo com o CTB
(Código de Trânsito Brasileiro), a preferência para atravessar é
sempre do pedestre. Havendo faixa de pedestres ou mesmo se
está a mais de 50 metros de uma faixa, a preferência se mantém.
Além disso, quando a travessia é regulada por semáforo, o pedestre
também tem o direito de terminar a travessia sem correr, mesmo
que já esteja verde para os veículos.

Arquitetura hostil Usada para se referir a elementos no ambiente
construído que têm como objetivo limitar a presença humana, como
grades em escadas, divisórias em bancos públicos e pedras em
fachada e vitrines.

Informação Conteúdo das sinalizações, que raramente informam o
que quem caminha precisa saber, como por exemplo onde estão os
equipamentos públicos próximos, que ônibus passam nos pontos ou
até mesmo qual a importância histórica de um lugar.
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#BoraCaminhar
Viabilidade
Para realizá-lo, é preciso ter na equipe pessoas
com habilidades para as seguintes funções:

Para realizar um Sentindo nos Pés, acima de tudo, é
preciso tempo - para articular, programar o trajeto,
realizar, editar o vídeo e divulgar. Todas essas etapas
serão detalhadas no próximo capítulo #ComoFaz.

Design para criar identidade visual e outros materiais que
ajudam no formato e na divulgação;
Gravação e edição de vídeos para registrar as caminhadas e
deixar em um formato interessante e acessível para as pessoas;
Contato e articulação com assessorias e equipes das tomadoras e tomadores de decisão;
Comunicação, tanto para aparecer no vídeo com as pessoas
convidadas como técnica para fazer materiais de suporte e
de divulgação, como textos contando a experiência e releases para a imprensa;
Conhecimento de mobilidade a pé e projetos na cidade, saber os conceitos mencionados anteriormente e estar sempre
conectado com os projetos que estão acontecendo na cidade e que influenciam a vida de quem caminha.

Algumas dicas
Quando na equipe não há ninguém que consiga fazer
edição, tente fazer uma parceria com alguém que já
grava e edita e tem relação com a pauta de mobilidade a pé, e pode ter interesse também em ser parceiro
no projeto.
Outra forma de realizar o projeto é através de editais como o do Como Anda e Fundo CASA, que garantiu a
nossa realização -, de forma a garantir a remuneração
de todas as partes envolvidas.
15

Leticia, Ana e Soninha acompanham
deficiente visual até o ponto de
ônibus. Estas situações acontecem
nas caminhadas e evidenciam os
problemas da cidade para caminhar.
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Foto: Rachel Schein

#ComoFaz
?

Você já entendeu o que é a ideia e achou muito bacana.
Que tal replicar na sua região?
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#ComoFaz

antes

no dia

depois

Adaptando ao seu contexto regional
Decidindo quem convidar
Elaboração do convite
Convidando...e insistindo
Preparação do roteiro
Testando o trajeto
Prepare o seu coração...e os seu pés!
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#ComoFaz

antes

no dia

depois

Adaptando à sua cidade
É importante que a sua organização ou coletivo tenha
em mente quais são as principais questões que atingem a qualidade do caminhar. A escolha dos roteiros e
das pessoas convidadas vai depender muito de quais
questões vocês consideram ser mais importantes a serem trabalhadas na sua cidade. Isso pode ser de acordo com o clima, com os últimos acontecimentos ou
com os problemas mais graves da cidade.
O contexto político também importa, e muito! É importante mapear, por exemplo, se a autoridade vai
permanecer naquele cargo por todo o mandato ou se
vai deixá-lo em breve. Ou como a pessoa que toma
decisões reage à participação cidadã. Converse com
seus pares para identificar com quem é estratégico caminhar, em que momento e sobre o que falar.

Imagem captada na caminhada com a vereadora Soninha Francine
que mostra pessoa caminhando em calçada quase inexistente
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#ComoFaz

antes

no dia

depois

Decidindo quem convidar
Sabemos que é importante sensibilizar
pessoas de todos os níveis da burocracia estatal, mas é preciso ser estratégico. Depois de duas temporadas, percebemos que é melhor chamar figuras
de maior importância - primeiro escalão, como secretários, vereadores
e subprefeitos - porque são as pessoas
que têm mais poder de decisão política e
podem ficar menos “acuadas”. Afinal, não
é muito interessante fazer um programa com alguém que “tira o corpo fora”
quando se aborda as responsabilidades
do poder público ou que apenas responsabiliza seus superiores.

VANTAGENS Gera visibilidade, ajuda a fazer com que outras
pessoas da gestão pública queiram participar dos compromissos e é grande oportunidade de conquistar mudanças.
DESVANTAGENS Pode ser mais difícil de marcar, demanda
mobilização de equipe muito grande, além de nem sempre
gerar compromissos palpáveis.

Prefeitas e prefeitos

Secretárias e secretários
de transporte, mobilidade,
urbanismo ou obras, chefes
do departamento de trânsito,
presidentes da companhia de
tráfego ou de transporte público
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VANTAGENS Têm grande envolvimento com a pauta, então
a conversa vai ser mais profunda e girar em torno de compromissos e pode gerar mudanças imediatas.
DESVANTAGENS Já têm ideias muito formadas, estão menos suscetíveis a serem sensibilizados, costumam olhar apenas para pisos e travessias e quase nada para outros elementos que influenciam o caminhar, além de frequentemente
dizerem que já estão atuando para quem caminha.

#ComoFaz

antes

no dia

depois

Decidindo quem convidar
Secretárias e secretários
de outras áreas

VANTAGENS O impacto é maior com quem não trabalha diretamente com a pauta (ou não se sente compelido a fazê-lo), portanto as “descobertas” e a espontaneidade vão ser mais interessantes e
abranger temas menos óbvios. Faz com que até os organizadores aprendam muito sobre outras áreas.
DESVANTAGENS Você vai precisar ser mais criativo para estabelecer compromissos e para fazer a conexão entre as pautas.

Prefeitas e prefeitos regionais

VANTAGENS Como estão focados em um território mais específico, o programa chega a áreas diferentes da cidade. Como são responsáveis por zeladoria, a experiência pode gerar mudanças imediatas.
DESVANTAGENS Podem se ater muito a questões de zeladoria, tendem a não se comprometer
com mudanças mais estruturais, que estariam mais conectadas à administração central.

Vereadoras e vereadores

VANTAGENS Como estão no Legislativo, falam de forma mais crítica sobre o que está errado,
podem criar leis e fiscalizar o Executivo. São bastante acessíveis à população e pode ser o início
de um relacionamento.
DESVANTAGENS Tendem a responsabilizar o Executivo por tudo, mas nem sempre assumem a
responsabilidade em fiscalizá-lo - especialmente se compuserem a base governista.
21

#ComoFaz

antes

no dia

Elaboração do convite

depois
1

Elabore um modelo de convite que possa ser adaptado e modificado para cada pessoa convidada. Pega bem fazer em um formato carta com papel timbrado 1 (com o logo e informações
de contato da organização), inclusive se vocês quiserem protocolar o convite.
A partir do modelo da nossa carta, sugerimos que o texto inclua:
2

Apresentação da organização;

3

Convite para “vivenciar a experiência do caminhar” com sugestão de data e horário;

4

Breve explicação da ideia, com links para programas que já
tenham sido gravados;

5

Um parágrafo abordando a importância da mobilidade a pé
para a matriz modal da cidade.
22

2

4
5

3

#ComoFaz

antes

no dia

Convidando...e insistindo

depois

Não tenho nenhum contato, como faço?
Procure o site do departamento chefiado pela autoridade (ou de
seu gabinete, no caso de vereadores). Alguns mantêm uma seção
“quem é quem”, onde estão colocados e-mails ou telefones do gabinete ou dos seus responsáveis. Encontre o telefone da secretaria
ou gabinete, ligue e pergunte quem é a pessoa responsável pela
agenda da autoridade e registre seu contato. Converse com ela, explique a proposta e, confirme o e-mail para onde deve responder.

É importante enviar o convite em PDF para o e-mail da
autoridade com cópia para a pessoa responsável pela
agenda, uma vez que você só consegue confirmar a atividade se falar com o assessor ou assessora.

Durante o processo, é importante que a mesma pessoa
fique responsável por fazer os contatos com a assessoria.

Mandei e-mail e ninguém respondeu
É normal que demore de um a dois dias para que a assessoria confirme a agenda após você entregar o convite. Se não houver resposta, insista com a assessoria. Há outras opções mais simpáticas:
imprimir uma carta e protocolar o pedido de agenda; “perseguir”
a autoridade em algum evento público e convidá-la pessoalmente; ou usar de conhecidos que podem recomendar que a pessoas
caminhe com você.

Se você já levou outra autoridade para caminhar, mencione isso nos convites seguintes e coloque os links para que
possam acessar. Mostrar os programas já publicados ajuda
a dar mais confiança e facilita o entendimento do formato.
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#ComoFaz

antes

no dia

depois

Preparação do roteiro
Uma vez escolhida a pessoa convidada, é preciso definir o trajeto da caminhada. Quando for convidá-la, leve sugestões que
tenham a ver com a vivência da pessoa (bairro onde atua, trajeto casa-trabalho) ou conexão direta com seu trabalho (bairro
comercial, no entorno de um equipamento esportivo, área onde
está sendo planejada alguma intervenção). O passeio flui melhor
quando a pessoa tem o que falar sobre o local.
Roteiro realizado com Aline Cardoso

Se a autoridade já tiver o costume de se deslocar por transporte
público, pedalando ou caminhando, é provável que tope um trajeto mais longo logo de cara - e a análise será mais rica. Por outro
lado, se ela tiver o péssimo hábito de só usar carro, provavelmente ficará ressabiada em fazer um trajeto longo. Nesses casos, uma
saída é negociar com a assessoria para sair do próprio gabinete
e fazer um trajeto nos seus arredores ou em direção a alguma
agenda que a pessoas já tenha marcado.

Vai caminhar com a prefeita ou prefeito? Verifique os protocolos de segurança e se não há restrição de locais para passar
(áreas muito cheias, locais com muitos jornalistas etc.) para
não correr o risco de mudarem a pauta.
24

#ComoFaz

antes

no dia

depois

Testando o trajeto
Ao combinar o trajeto com a equipe da pessoa convidada, avise que a
gravação deve durar pelo menos uma hora e lembre-se que, ainda que
o trajeto pareça curto em quilômetros, as paradas e abordagens tornam-o mais longos que uma caminhada habitual.
Uma vez que o programa foi confirmado e o trajeto foi definido junto
à equipe da pessoa convidada, é preciso testá-lo. Em um horário similar ao que vai ser gravado o programa, refaça o trajeto e observe se
há diversidade de espaços e situações. Por exemplo: há ruas pequenas e avenidas? Ruas residenciais e comerciais? Multidões e vazios?
Isso também ajuda a se preparar com relação a alguns temas que fazem parte do caminho.
Também busque se certificar sobre o volume e condições de segurança dos espaços, uma vez que essas questões ajudam a definir táticas nas gravações - como usar microfone de lapela ou levar
equipamentos discretos.
25

Se a pessoa convidada for muito conhecida e facilmente identificável na rua, é importante ter atenção na influência do trajeto sobre a segurança dela ou mesmo
sobre a pauta. Por exemplo, se uma autoridade passa em uma lugar onde jornalistas estão cobrindo um
acontecimento político, é possível que interrompam
a caminhada para abordar a autoridade e impeçam a
continuidade da atividade.

No caso de prefeitas, prefeitos e vices, o trajeto deve
ser definido junto à assessoria da Polícia Militar - caso
contrário o seu planejamento pode ser alterado na
hora da caminhada.

#ComoFaz

antes

no dia

depois

Filmar e falar
Que perguntas fazer?
Desafiando a pessoa convidada
Instigue a audiência

Chega o momento! Prepare-se para fazer muitas coisas ao mesmo tempo!
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#ComoFaz

antes

no dia

Filmar e falar
Para gravar é preciso ao menos uma câmera
ou celular que captem boas imagens e estar ao
menos em duas pessoas, para que enquanto
uma conversa, a outra capte as imagens. Além
disso, o áudio é muito importante! Grave as vozes em um equipamento extra como microfone
ou outro celular, que sempre deve estar muito
próximo de quem estiver falando.

Teste todos os equipamentos antes das
gravações e leve pilhas ou bateria externa
e cartões de memória extras!

Ana Carolina caminha atenta à proximidade
do gravador com o convidado, o prefeito de
São Paulo Bruno Covas
27

depois

#ComoFaz

antes

no dia

depois

Que perguntas fazer?
Quando

INÍCIO

Por que é importante?

Perguntas

Evidencia a importância da experiência, pois caminhando com
o olhar crítico e atento "aparecem" muitos elementos que não
haviam sido pensados ou reparados anteriormente. Mas é importante entender o que a pessoa já entende e mapeia como
problemas e pontos positivos para quem caminha. E também
serve para "se apresentar". Muitos falam que já caminham regularmente e outras coisas assim.

• Quais são suas expectativas sobre o trajeto?
• O que acha que vamos encontrar de positivo
e negativo?
• Simpático fazer um convite a caminhar assim
que a pessoa convidada terminar a resposta.

FIM

Aqui é quando aparecem os elementos novos para os quais a
pessoa convidada foi sensibilizada ao longo do caminho. Eles
vão dar um tom da resposta seguinte, que é quando se estabelecem os compromissos públicos.

• O que encontramos no caminho que chamou
mais atenção, tanto positivo como negativo?
• E o que você na sua posição de "poder" pode
fazer para melhorar os problemas que encontramos e as condições do caminhar na cidade?
28

#ComoFaz

antes

no dia

depois

Desafiando a pessoa convidada
Criamos uma metodologia muito simples
que ajuda muito a engajar as tomadoras e tomadores de decisão e a também
aponta a visão deles com relação aos elementos encontrados: molduras verde e
vermelha que servem para registrar fotos
de elementos positivos ou negativos.

O objetivo do programa é fazer a pessoa apontar
as questões e não enchê-la de demandas. Não
adianta pensar que vai fazer uma baita catequização ou apresentar reclamações. O tom deve ser
sempre amigável, pois é um momento de troca de
informações e ideias.

Registros feitos pela vereadora de
São Paulo Soninha Francine
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#ComoFaz

antes

no dia

Instigue a audiência
Fazer uma live (transmissão ao vivo) no meio do caminho e stories ou post no Instagram no dia da gravação
são maneiras de deixar sua audiência atenta para o
vídeo que está por vir e mostrar a pessoa convidada
de forma mais espontânea. A live deve ser curta (menos de 3 minutos) e pode ser uma breve entrevista
perguntando o que a pessoa convidada está achando do trajeto e do que foi encontrado. Já a foto no
Instagram (ou Facebook mesmo) ajuda a registrar
que a atividade foi realizada e que em breve o vídeo
completo será publicado.

Não se esqueça, em hipótese alguma, de tirar uma foto
da equipe com a pessoa convidada!

Gravando a live no Facebook com a vereadora
de São Paulo Soninha Francine
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#ComoFaz

antes

no dia

depois

Edição e roteiro
Divulgação do material
Follow-up
Qual o retorno?

Ufa, finalmente terminamos a gravação…
mas na verdade o trabalho está só começando!
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#ComoFaz

antes

no dia

depois

Edição e roteiro
Há três elementos que são essenciais para explicar a quem não estava presente o que aconteceu
na atividade:

Ser sucinto é uma arte - como reduzir uma a duas horas de
conversa a um vídeo curto? O ideal é que o vídeo não ultrapasse cinco minutos para que ele tenha um bom desempenho na web!

1
2

Na hora de “passar a tesoura” nas cenas, é importante ter em
mente de que muitas falas e situações que foram gravadas
são de maior interesse para quem está fazendo o advocacy
do que para o público em geral. Não hesite em reduzir falas e cortar imagens de situações que se repetiram ou que
tratam de problemas muito básicos, como buracos nas calçadas. Priorize manter as falas e imagens da pessoa convidada em detrimento das falas das pessoas que organizam
a atividade. O programa é para mostrar o olhar de quem é
convidado, não de quem organiza.

3

as respostas às perguntas;
os registros do que é positivo e negativo
os compromissos assumidos.

Algumas “descobertas” sobre a realidade da mobilidade a pé também podem ser interessantes para o
público em geral (por exemplo, situações nas quais
a autoridade disse “nunca tinha pensado no quanto os bancos são importantes para quem caminha”)
Além de “humanizarem” as autoridades, melhoram
a aproximação com a cidadania.
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#ComoFaz

antes

no dia

Edição e roteiro
Não deixe de inserir legendas explicando quem é a
autoridade e sua função e um mapa que indique por
onde vocês caminharam. Outra sugestão é sempre
ilustrar as falas da pessoa convidada com as imagens que as exemplificam (ou seja, usar muito “off”
em lugar de mostrar só o rosto).

Não coube no vídeo tudo o que é importante?
Sugerimos então fazer um registro escrito (em
tom de post de blog, não de relatório) sobre
como foi a atividade e publicá-lo em algum site
ou rede da organização que a promoveu. Veja
como fazemos no nosso Medium.

Legenda com o nome e cargo de pessoas que
participam dos programas
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antes
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Divulgação do material

depois
1/24/2018 Secretária de Trabalho e Empreendedorismo participa de caminhada no Centro com a ONG SampaPé | Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedori…

PREFEITURA DE SÃO PAULO (http://www.capital.sp.gov.br/)

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho)

Uma vez que o vídeo estiver pronto, prepare textos para as
redes sociais e releases para a divulgação. Nesses textos, é
importante colocar links da live que foi feita no meio do caminho e do relato escrito no veículo da organização (se existir). Também use prints do vídeo para adicionar nos textos
e trabalhar o vídeo nos canais institucionais da organização
(como newsletter e blog). Compartilhe o vídeo com outras
organizações do tema e envie-o à equipe da pessoa convidada (marque perfis oficiais para aumentar o alcance). Já o
release pode ser enviado aos veículos de imprensa especializados no tema, editorias de Cidades e Política e veículos
locais das áreas de influência da autoridade (no caso de vereadoras, vereadores, prefeitas e prefeitos regionais).

Secretária de Trabalho e Empreendedorismo participa
de caminhada no Centro com a ONG SampaPé
Facebook

Twitter

WhatsApp

A secretária municipal de Trabalho e Empreendedorismo, Aline Cardoso, fez ,
nesta quintafeira (18) uma caminhada pelo centro de São Paulo com a equipe da
ONG Sampapé. A organização atua desde 2012 com o propósito de incentivar as
pessoas a andarem a pé pela cidade e, com isso, melhorar a relação com os
diversos espaços na capital.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/noticias/?p=248350

1/4

Normalmente os convidados e convidadas também publicam em suas redes.
Atenção às redes sociais e site da prefeitura no dia da gravação.
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#ComoFaz
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no dia

depois

Follow-up
Durante o programa, é importante manter uma postura
propositiva em relação aos compromissos estabelecidos
pela autoridade - como sugerindo a participação da sua
organização em reuniões e audiências para acompanhar
o desenvolvimento das propostas.
A divulgação do programa finalizado junto à equipe da
autoridade é o pretexto perfeito para dar seguimento à
incidência política que vocês iniciaram durante a caminhada. A partir desse contato, proponha uma reunião
com a equipe ou alguma agenda comum (visita a uma
obra, participação na apresentação de um projeto, entre
outro) para mostrar a organização como um ator- chave
nas discussões sobre o tema.

Letícia em reunião com assessores da vereadora Soninha depois do Sentindo
nos Pés para continuar o contato.
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#ComoFaz

antes

no dia

Qual o retorno?
Depois de todo esse esforço, é importante ter métodos para medir o sucesso da empreitada. Registre
periodicamente os dados de visualização dos vídeos e posts sobre o programa nas redes sociais. Além
disso, não deixe de registrar memórias das reuniões
realizadas com as assessorias das autoridades convidadas e sempre divulgar resumos do que foi conversado ou apresentado nas suas redes sociais.
E se a pessoa resolve tomar uma decisão mais favorável a quem caminha depois de ser sensibilizada pelo
programa? Não deixe de divulgar isso! É uma maneira de acender a luz para a importância da incidência
da sociedade civil sobre os processos políticos.
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depois

Fluxograma
ANTES
Mobilize sua
equipe

Decida quem
convidar para
caminhar

Elabore a
carta convite

Envie para a assessoria e confirme o
recebimento

Combine o data
e trajeto com a
assessoria

Teste o trajeto

Pesquise sobre a
pessoas
e projetos

Apresente a ferramenta
de participação à
pessoa convidada

Comece com a
pergunta inicial
de expectativas

Caminhe conversando sobre as situações encontradas

Faça live no
caminho

Termine com pergunta de balanços
e compromissos

Saia com a sua
equipe para
comentar

Edite o vídeo
- para 5 min

Prepare o texto
relato

Publique nas redes
sociais e divulgue

Mande para
a equipe da pessoa convidada

Faça follow-up

NO DIA
Tenha todos os
equipamentos para
registro prontos

DEPOIS
Busque registros feitos
pela pessoa convidada
para o clipping
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José Arménio, acompanhando de
Ana e Leticia, atravessando a rua
na linha de desejo
38

Foto: Rachel Schein

#Atalhos

Nossas dicas para tirar o melhor proveito
possível das atividades

39

#Atalhos
Estabeleça compromissos
Mostre sua curiosidade
Mantenha a simpatia
Saindo de situações embaraçosas
Fazendo boas imagens
Conexão pós-programa
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#Atalhos
Estabeleça compromissos
Como o programa é uma ferramenta de advocacy, constranger
a pessoa convidada cobrando incisivamente ações e políticas
pode não ser estratégico. Por outro lado, o registro audiovisual é
uma boa oportunidade para estabelecer compromissos, como
uma oportunidade de contato entre a autoridade e a cidadania.
Nossa sugestão para conseguir estabelecer compromissos é
que se tente, ao longo da caminhada, aproximar a conversa
para os temas que são de direta responsabilidade da autoridade. É importante, portanto, estudar um pouco sobre sua atividade no Executivo e no Legislativo, suas atribuições e seu histórico antes da gravação. Para deixá-la à vontade, pergunte a
ela sobre projetos de sua iniciativa, deixe-a “propagandear” e
vá fazendo as conexões com o que existe ou precisa ser criado.
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Conforme for ficando mais evidente
quais são as ações que podem ser empreendidas pela pessoa convidada, pergunte-a de forma mais enfática (“o que a
sua secretaria/gestão/mandato pode fazer para melhorar as condições do caminhar?”, “como você pode atuar para que
essa política seja executada?”). Assim,
você pode direcionar a produção de falas mais claras sobre esses compromissos - e é importante que elas entrem no
vídeo do programa.

#Atalhos
Mostre sua curiosidade
Esta também é uma oportunidade de conhecer de
perto alguém que está tomando decisões na cidade e está envolvido em um monte de projetos que
têm influência na sua vida e de todas as cidadãs e
cidadãos. Por isso, aproveite para perguntar sobre
seus projetos e aprender também como funcionam
algumas decisões dentro da estrutura pública, cargos, responsabilidades e organogramas.

Carlos Eduardo, Prefeito Regional da Lapa, explica para
Leticia sobre a operação consorciada da Água Branca

Alguns exemplos: com a vereadora Soninha, por exemplo, aprendemos sobre as Emendas parlamentares - parte do orçamento
que vereadoras e vereadores podem indicar a projetos executivos na cidade. Com a Aline Cardoso sobre os projetos de atrair
empreendimentos criativos para o centro da cidade. Com o José
Armênio sobre os projetos executivos de calçadão e materiais.
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#Atalhos
Mantenha a simpatia
Não caminhamos só com pessoas que simpatizamos.
Mas disso se trata o advocacy e a sensibilização: conseguir lidar de forma cordial com as pessoas no poder público e que não pensam como a gente, ou nem
mesmo têm conhecimento do tema. Porém, quando
se escuta algo constrangedor durante a caminhada, é
melhor não concordar. Por outro lado, nem sempre é
uma boa opção discutir - a não ser que consiga fazer
isso de forma elegante, calma e com argumentos técnicos que mostrem outras perspectivas. É importante manter também expressões que não mostrem seu
descontentamento ou decepção com as falas ou pessoas para que a gravação chegue até o fim e o material
possa ser aproveitado.

Chamamos o Sentindo nos Pés de “advocacy empático” não só porque propõe que a autoridade
se coloque no lugar de quem caminha todos os
dias, mas também porque nos desafia enquanto
ativistas a nos colocar no lugar de quem vive sob
a pressão de tomar decisões políticas. Trata-se,
portanto, de um momento ímpar de estabelecer
uma conexão mais humana e buscar compreender quais são os desafios que se apresentam - na
perspectiva da autoridade - para concretizar as
políticas públicas e mudanças necessárias.
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#Atalhos
Mantenha a simpatia
É também um exercício para a comunicação
não-violenta. Em vez de perguntar “por que
aquela proposta ainda não saiu/foi realizada?”,
experimente perguntar “quais são os planos da
gestão/mandato para aquela proposta?”. Ou,
diante de uma situação na qual a pessoa defende algo indefensável (por exemplo, a substituição de uma faixa de pedestres por uma
passarela), em vez de alegar que a pessoa está
equivocada ou trabalhando pela insegurança de pedestres, apontar exemplos de lugares
onde as autoridades tomaram uma decisão
bem diferente e os resultados foram positivos.

Rachel e Leticia relaxando em uma vaga viva após a gravação do Sentindo nos Pés

Ao final da gravação, vá com a equipe tomar um café
(ou cerveja) e fiquem à vontade para desabafar sobre o
quanto foi difícil manter a paciência e simpatia. Isso ajuda a fechar o processo e a dar boas risadas.
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#Atalhos
Saindo de situações embaraçosas
Sejamos sinceras: tem momentos que nem
a “cara de paisagem” salva. Principalmente
quando a pessoa convidada se sente mais à
vontade, podem aparecer piadinhas sem graça e falas extremamente constrangedoras.
Nesse caso, para não pesar o clima, sugerimos
mudar de assunto - de preferência lançando
alguma pergunta sobre um tema relevante.

Não concordo com o que ele disse, e agora?
Às vezes a pessoa convidada diz algo que reforça um discurso que a sua organização se esforça bastante para não corroborar (como o higienismo contra pessoas
em situação de rua, por exemplo). Nesses casos, nossa sugestão é responder de
forma sutil, de maneira a direcionar a conversa para outro tom, ou simplesmente
não continuar o assunto para evitar que o estrago seja maior.

E se me chamarem de chapa-branca?
Nem sempre um vídeo ou foto de representantes da sua organização ao lado de
uma autoridade cai bem no gosto do público. Mas isso faz parte do jogo democrático. A edição pode contar muito para o programa não parecer “chapa-branca” - por
exemplo, evidenciando os momentos nos quais vocês questionam quais são os compromissos e o que a pessoa pretende fazer. O mais importante, no fim das contas, é
sempre ressaltar o objetivo da atividade, que é sensibilizar tomadoras e tomadores
de decisão sobre as principais questões que envolvem a mobilidade a pé.
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#Atalhos
Fazendo boas imagens
O grande desafio de gravar um programa enquanto caminha
e conversa é manter o foco enquanto se produz registros visuais. Por isso, é melhor que ao menos uma pessoa fique concentrada apenas na captação de imagens e outra na conversa
(com um gravador ou microfone improvisado). Quando encontrar algum ponto no caminho que é importante ou que
seja oportuno para conversar sobre um tópico específico,
pare, posicione-se ao lado ou diante da pessoa convidada e
converse. Se for necessário, refaça as perguntas e peça para a
pessoa convidada falar novamente as respostas (para garantir
que está sendo gravado). Sempre que a pessoa apontar algum
ponto negativo ou positivo, garanta que isso foi registrado de
forma claro e, se for preciso, pergunte-a de suas motivações
para fazer aquele registro (“por que você marcou esse bebedouro como positivo?”, por exemplo)

O prefeito regional de Cidade Tiradentes Oziel Neto é orientado pela cinegrafista a
posicionar a moldura vermelha no melhor ângulo para a filmagem
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#Atalhos
Fazendo boas imagens
Se for possível ter mais de uma pessoa filmando, é melhor que uma grave o plano mais fechado, acompanhando sempre a pessoa convidada, e outra o plano aberto, registrando a
paisagem, vocês caminhando de longe e os
pontos de parada. Caso isso não seja possível,
uma boa saída é a pessoa responsável pela
filmagem alternar entre planos abertos e fechados e, ao final da caminhada, vocês retornarem pelo trajeto para registrar “imagens de
cobertura” (ou seja, imagens dos locais que
ajudam a ilustrar as falas do programa).
Parada estratégica para gravar com a
vereadora de São Paulo Sâmia Bonfim
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#Atalhos
Conexão pós-programa
Você tem uma oportunidade para ser lembrado se mantiver a postura simpática, ainda corre o risco
de ser recomendada para outra autoridade participar do programa. Além disso, como o trabalho
de advocacy, é constante a experiência ao longo
da caminhada é também o que garante que continuem tendo uma relação amistosa e que vocês
sejam chamados a apresentar os temas discutidos
para a equipe, tirar dúvidas técnicas entre outras
coisas. Mostre-se disposto a estas conexões.
Ana apresenta o conceito de ruas compartilhadas para
a equipe da CET, à convite do presidente da companhia,
após sua participação no Sentindo nos Pés
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#Atalhos
Vamos caminhar?
Agora que você já sabe como chamar as pessoas que tomam decisão na sua cidade à caminhar
e sentir nos pés como é a situação da cidade para
quem se desloca a pé, que tal começar a articular?

Foto: Rachel Schein

Estamos à disposição para compartilhar materiais,
tirar dúvidas, etc, e para inspirar clique nos links
abaixo e veja as duas temporadas que realizamos:

Veja a primeira
temporada - 2017

Veja a segunda
temporada - 2018

Grafites no meio do caminho no Sentindo nos Pés com vereadora Soninha Francine
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