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"A rua, que eu acreditava fosse capaz de imprimir à minha vida 
giros surpreendentes, a rua, com as suas inquietações e os seus 
olhares, era o meu verdadeiro elemento: nela eu recebia, como 
em nenhum outro lugar, o vento da eventualidade." 

André Breton, 'Les pas perdus', 1924
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Semana do Caminhar?
O que é a



Durante a Semana, organizações de todo o Brasil se unem em torno do tema, 
compartilhando conteúdos, promovendo atividades e pautando a agenda de 
discussões públicas. São eventos e campanha para chamar a atenção sobre a 
importância do caminhar nas cidades como forma de deslocamento e todos os 
seus benefícios, convidando mais pessoas a se identificarem como caminhantes e 
se proporem a caminhar mais no seu dia a dia. 

A Semana do Caminhar acontece na 
primeira semana de Agosto,  motivada pelo 
Dia Mundial do Pedestre, celebrado no dia 
8 de Agosto. A data foi escolhida por ser o 
dia em que os Beatles tiraram a famosa foto 
atravessando a Abbey Road em 1969. 

o 
qu

e 
é

A Semana do Caminhar é uma iniciativa coordenada pela ONG 
SampaPé para promover, de maneira positiva, a discussão sobre a 
mobilidade a pé. 
 



50 anos depois

Integrantes da equipe da organização da 
Semana do Caminhar 2019 atravessando a 
Coronel Xavier de Toledo em São Paulo em 8 de 
agosto de 2019 

Integrantes das organizações parceiras em 
Florianópolis



Durante esta edição, aconteceu o concurso Miss Calçada em cinco cidades do 
Brasil, que premiaram a melhor calçada das suas cidades. Um dos destaques da 
edição 2017 foi a cidade de Juazeiro do Norte, onde o coletivo Cubo Urbano 
organizou uma grande variedade de atividades. E também de Curitiba organizada 
pelo Grupo de Estudos em Transportes da Universidade Federal (GET -UFPR) que 
realizou muitas conversar com professores da universidade sobre o tema. Confira 
como foi!ed
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caminhar dá liga

A primeira edição da Semana do Caminhar, em 2017, teve como tema 
“caminhar dá liga”, para reforçar que pelo caminhar, todos os meios de 
transportes são interconectados e as pessoas se ligam mais com a cidade e 
com outras pessoas.
 

https://issuu.com/sampape/docs/publico_-_semana_do_caminhar_2017_-
https://issuu.com/sampape/docs/publico_-_semana_do_caminhar_2017_-


A edição 2018 propôs o concurso “#ACidadeMeDisse”, em qual cidadãos e cidadãs 
eram convidados a compartilhar fotos de como a cidade se comunica com quem 
caminha. Esta edição colocou o caminhar em pauta nas mídias e gerou um 
importante conteúdo de envolvimento midiático com matérias nas principais redes 
de tv e rádio no Brasil. Confira como foi!
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A segunda edição da Semana do Caminhar aconteceu entre os dias 5 e 11 
de agosto de 2018. O tema da edição 2018 foi “poder caminhar”, dando 
destaque ao fato de que o caminhar é um direito fundamental e básico para 
a existência nas cidades e para o acesso à cidade. 
 

https://issuu.com/sampape/docs/semana_do_caminhar_2018_-_balanc_o_




Aprender Caminhando



A terceira edição da Semana do Caminhar, que aconteceu entre os dias 4 e 10 de 
agosto de 2019, se propôs a celebrar esta capacidade única do caminhar. 

Neste sentido, o concurso de fotos #Descobriapé convidou as pessoas a 
publicarem fotos de suas descobertas caminhantes ao longo do todo o mês de 
julho. Assim como o evento de abertura procurou refletir sobre o tema.te
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O tema deste ano foi “Aprender caminhando”, já que, ao caminhar 
pela cidade, é possível descobrir histórias, aprender com a natureza, 
conhecer novos trajetos, apreciar a arquitetura e se conectar com o 
bairro e as pessoas.
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APRENDER 
CAMINHANDO

Inter-ação

Amplia 

repertório 

Cidade 
educadora

Rua como 
espaço 
de trocas 

Foto: Mathilde Weill

Inspiração 
para produção 

Provocações 
pela presença

Escutar, 
aprender 
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nos músculos cansados das minhas coxas. 
Nós temos andado por horas parece. Mas 
onde? Não me lembro." Virginia Woolf 

"Os grande pensamentos resultam da 
caminhada" Friedrich Nietzsche

O ato de caminhar serviu e serve como grande inspiração e 
processo de criação para pensadoras e pensadores, 
escritoras e escritores, entre outras, e relembrar esta 
possibilidade e ferramenta também foi missão deste ano. 



Desenvolvido pela designer Marina Fráguas, o logo busca passar a 
ideia de que ao caminhar são acumuladas experiências e vivências. 
Assim, vamos ampliando nossos repertório. Por isso a linha começa 
com uma cor e vai se transformando conforme muda de direção, 
exemplificando a transformação propiciada pelo caminharid
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Portfolio: Marina Fraguas

https://www.marinafraguas.com/




Frentes



EVENTOS DAS 
ORGANIZAÇÕES

CAMPANHA “APRENDER 
CAMINHANDO”

CONCURSO
“DESCOBRI A PÉ”

Ao longo da Semana, todas as 
atividades realizadas pelos 
parceiros em diversas cidades 
compõem um calendário 
conjunto, convidando mais 
pessoas a experimentar e 
refletir sobre o caminhar.

Criamos uma campanha com 
banners para o 7 dias da 
Semana sobre o tema. Esse 
material foi compartilhado nas 
redes sociais das organizações 
parceiras, ampliando o alcance 
e garantindo unidade.

Concurso de fotos nas redes 
sociais vinculado ao tema da 
Semana para engajar mais 
pessoas e levar a mais 
reflexões que acontece antes 
da Semana e tem os votos 
ao longo do evento. fr
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PAUTAS PARA 
IMPRENSA

CARTA COMPROMISSO 
COM O CAMINHAR

Criamos releases e contactamos a 
mídia para pautar o tema do caminhar 
ao longo da Semana. Assim como 
criamos modelos e contamos com as 
parcerias para esta frente.

Criamos uma carta compromisso 
com o tema para tomadores de 
decisão e municípios assinarem, 
comprometendo-se com melhorar as 
condições do caminhar em suas 
cidades. Contando com articulação 
das parceiras em suas cidades. 
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Além das ações voltadas para o público, o evento propõe duas frente de 
ação para pautar tanto a administração pública quanto a imprensa e fazer a 
mensagem e os compromissos terem maior alcance: 





Por que fazer?



41%  
dos deslocamentos nas 
cidades brasileiras são 
realizados inteiramente 
a pé, do início ao fim 

Simob ANTP 2016

Foto: Mathilde Weill
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Caminhar é a forma de deslocamento mais praticada nas cidades 
brasileiras, além de ser a mais democrática. Pessoas independente de 
idade, raça, classe, se deslocam a pé. 



Foto: Mathilde Weill
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Caminhar está no 
topo da pirâmide 
de mobilidade 
urbana 

Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, 2014

De acordo com as legislações nacionais, caminhar é a forma de 
deslocamento que deve ser priorizada nos planejamentos urbanos e nas 
estruturas das cidades. 



Foto: Mathilde Weill
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"Ao caminhar, o 
cérebro libera 
dopamina e 
serotonina"

Universidade Southern 
Methodist, Dallas - EUA
Fonte: Saúde - iG @ 
https://saude.ig.com.br/be
mestar/2012-07-08/21-mi
nutos-contra-a-depressao.
html

Ao caminhar, o corpo libera hormônios que promovem o auxílio da dor, 
alívio, relaxamento e felicidade. 



Foto: Mathilde Weill
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e Caminhada é 
prescrita como 
tratamento

Tradução 
EveryBodyWalk.org

Caminhar promove diversos benefícios à saúde, desde prevenção de 
doenças cardiovasculares até mesmo a tonificação dos ossos.



Foto: Mathilde Weill
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Tradução 
EveryBodyWalk.org

Caminhar 
é zero 
emissão! 

Caminhar é a forma mais sustentável de estar e se deslocar pois não emite 
nenhum poluente, nem no ar, nem sonoro. 



Foto: Mathilde Weill
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"Somente ao estar "a pé" é 
possível uma situação funcionar 
como oportunidade significativa 
de contato e informações, em que 
o indivíduo está à vontade e na 
velocidade para experimentar, 
pausar e se envolver"

 
Jan Gehl

Caminhar é a forma que nos aproxima das pessoas e dos lugares, fazendo 
ver e conviver com pessoas diversas com oportunidade de interação. 



Caminhar e celebrar é revolucionário! 



Caminhar e celebrar é revolucionário! 





Como fazemos
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o O SampaPé! começa 8 meses antes a criar, articular e mobilizar parceiros e 

apoiadores para a Semana do Caminhar. Depois seguimos para a criação 
de materiais, assistência a rede e organizar o evento propriamente com 
todas as  pessoas e iniciativas que juntamos!

 Alguns dos elementos muito 
importantes para unificar a 
Semana do Caminhar são a 
definição do tema, criação de 
identidade visual e material da 
campanha, assim como site, 
textos e release. 
Para tudo isso acontecer, 
fazemos captação de 
apoiadores e juntamos uma 
equipe de organização. 



re
un

iã
o

Fazemos um grande esforço de reunião de iniciativas e organizações de 
todas as regiões do país e diversas cidades que entendam o caminhar 
como um tema importante na sua atuação e queiram fazer parte deste 
grande movimento.

 

O evento é resultado de uma grande união de parceiras que promovem 
atividades nas suas cidades, replicam os materiais de comunicação e 
engajam os governos locais com a temática.
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Nós acreditamos que é de forma pulverizada e coordenada chegamos 
mais longe e somos mais! E que o caminhar precisa disso para ganhar a 
devida atenção e importância para as pessoas, organizações e decisores. 

 

Neste sentido contamos com a proatividade 
e independência das organizações parceiras 
para atuar, tendo o suporte de materiais, 
assessoria, experiência e contato com a 
equipe do SampaPé! e entre todas as 
parceiras.
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https://semanadocaminhar.org

Todas as informações ficam disponíveis online em um site onde estão 
reunidas todas as frentes, calendários de atividade, comunicação, as 
parceiras e apoiadores.  

 

https://semanadocaminhar.org




Parceiras e Cidades
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As parcerias foram estabelecidas através de chamadas aberta em 
nossas redes e direcionada ao nosso mailing de organizações, 
convidando-as para co-criar o evento e promover o alcance nacional.   

As parceiras interessadas 
devem preencher um formulário 
e partir disso começamos o 
contato. 

Esta parceria não é para 
empresas que não tem atuação 
social com o tema, estas podem 
se envolver apoiando a Semana 
do Caminhar financeiramente. 



São Paulo

Belém

Recife

Florianópolis

Brasília

Manaus

Rio de Janeiro

Curitiba

Pelotas

Belo Horizonte

Confresa

Cidades parceiras
Cidades parceiras com eventos

O evento teve alcance em todas as regiões do país, com maior atuação nas 
capitais:
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Algumas organizações parceiras têm atuação nacional e outras, local, 
conforme apresentado a seguir: 
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E mais: Psicoexercício, Cidade Nativa e Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade



Florianópolis CuritibaRio de Janeiro

Belo Horizonte

Pelotas
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Belém

Recife

Manaus

Brasília
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No total foram

37
organizações parceiras 

11
cidades diferentes, 

de todas as regiões do Brasil

de
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Foto: Patafísica





Atividades



CAMINHADAS/
PASSEIOS

OCUPAÇÕES DO 
ESPAÇO PÚBLICO

EXPOSIÇÕES PALESTRAS/ DEBATES FILMES

OFICINAS

As atividades acontecem em diferentes formatos, abordando os 
temas de mobilidade urbana, caminhar e espaços públicos de 
forma a atrair e envolver um público diverso, incluindo 
estudantes, crianças, idosos, mulheres, entre outros.     at

iv
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O calendário de atividades é disponibilizado no site da 
Semana do Caminhar e no evento nas redes sociais. 
Nas redes sociais também foram divulgados banners com a 
programação diária por cidade.     

Exemplos de banners publicados nas redes sociais
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O site continha uma sessão de calendário com todas as atividades em 
todas as cidades:   

O calendário no site da Semana do Caminhar: 
https://semanadocaminhar.org/calendario/ 

https://semanadocaminhar.org/calendario/
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As organizações também criaram eventos no facebook de cada 
atividade em que o SampaPé! era co-organizador, ajudando na 
divulgação e comunicação:  

Alguns 
eventos dos 
parceiros da 
Semana do 

Caminhar



6 + 3 São Paulo

2 + 1 + 1 Belém

1 Recife

6 + 2 + 5 + 1 + 1 
Florianópolis

1 Brasília

1 Manaus

1 Pelotas

1 Confresa

18 7 5 2 1
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04 de agosto - domingo
Desbravamento livre - 8h00

Aprendemos caminhando ? 
Abertura da semana do 
caminhar 2019  - 11h30

05 de agosto - 
segunda-feira
Sinaliza São Paulo - 
Liberdade - 10h00

06 de agosto - terça-feira
Pesquisa “Viver em São 
Paulo : Pedestre” - 10h00

08 de agosto - 
quinta-feira
Conviver Sub Penha - 
BIGRS - 10h00

Roda de conversa na praça 
- 13h00
10 de agosto - sábado
Caminhando no Bairro: Vila 
Mariana  - 10h00

Caminhando Descubro o 
Potencial da Minha Cidade - 
10h00

Caminhando no Bairro: Vila 
Leopoldina - 15h00
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Em São Paulo, houve 
muitos eventos na região 
central, assim como 
caminhadas nas Zonas 
Leste, Sul e Oeste.  



sã
o 

pa
ul

o

4.08 - Abertura da Semana do Caminhar
com SampaPé!

5.08 - Sinaliza SP com Concrete Jungles

6.08 - Pesquisa Viver em SP Pedestre
com Rede Nossa São Paulo

10.08 - Caminhada na República com
Engajamundo

Algumas atividades que aconteceram em São Paulo:
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04 de agosto - domingo
Travessia da Ponte Pedro Ivo, 
Abertura - 10h00

05 de agosto - segunda
+Pedestres diagnóstico - 13h30
Caminhada fotográfica noturna 
19h00
06 de agosto - terça
Caminhada Centro Historico-12h00

07 de agosto - quarta
Sessão de cinema - 9h30

Calçada Certa e Ponte Viva-19h00

08 de agosto - quinta
Pitaco Urbanita - 8h e 13h30

Um brinde ao pedestre! - 20h00

09 de agosto - sexta
Pitaco Urbanita - 8h e 13h30

Caminhada às margens dos 
córregos da Cidade 
Universitária - 10h30

Roda de conversa sobre 
caminhabilidade - 13h30

10 de agosto - sábado
Nos Passos do Senhor dos 
Passos - 10h00

+Pedestres intervenção 
19h00
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4.08 - Travessia da Ponte Pedro Ivo com 
Amobici, Caminhada Jane Jacobs Floripa e 

Instituto de Desenvolvimento Urbano 

5.08 - +Pedestres na Prática: diagnóstico e 
intervenção com Amobici, Caminhada Jane 

Jacobs Floripa e Instituto de Desenvolvimento 
Urbano 

5.08 - Caminhada fotográfica noturna
Amobici, Caminhada Jane Jacobs Floripa e 

Instituto de Desenvolvimento Urbano 

6.08 - Caminhada no Centro Histórico
Amobici, Caminhada Jane Jacobs Floripa e 

Instituto de Desenvolvimento Urbano 

Algumas atividades que aconteceram em Florianópolis:
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08 de agosto - quinta
Caminhada Noturna pelo 
Centro Histórico, início na  
Praça do Carmo - Laboratório 
da Cidade -  19h30

09 de agosto - sexta
"Ser Mulher e Caminhar na 
Cidade" Sessão de Cinema + 
Roda de Conversa do Grupo 
Cidade para Mulheres, na 
Praça do Carmo organiza 
Laboratório da Cidade - 19h00

10 de agosto - sábado
Lambança, início na Praça do 
Carmo - Laboratório da Cidade 
- 16h00
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Caminhada Noturna pelo Centro Histórico, com 
Laboratório da Cidade 

"Ser Mulher e Caminhar na Cidade" Sessão de 
Cinema 

Lambança, com Laboratório da Cidade

Algumas atividades que aconteceram em Belém:

Roda de Conversa do Grupo Cidade para 
Mulheres, com Laboratório da Cidade 
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Brasília (DF)
11 de agosto - domingo 
pós
Rolê em Sobradinho 2, na Praça da AR 
13, Sobradinho 2 - organiza MOB 
Movimente e Ocupe seu Bairro - 10h00

Recife (PE)
09 de agosto - sexta
No caminho da escola, na Rua 
Souza Bandeira - organiza Coletivo 
Massapê. - 9h00

Pelotas (RS)
10 de agosto - sábado
Caminhada Patafísica: o público do 
público, com Patafísica - 15h00

Confresa (MT)
06 de agosto - terça
Conversa na rua: As histórias que as 
cidades contam - organiza 
Engajamundo - 9h00

Manaus (AM)
08 de agosto - quinta
Caminhada pelo Centro - organiza 
Pedala Manaus e Seven Bikers - 9h00
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Manaus: Caminhada pelo Centro, com Pedala 

Manaus e Seven Bikers

Brasília: Rolê em Sobradinho, com Coletivo 
MOB - Movimente e Ocupe seu Bairro

Pelotas: Caminhada O público do público, com 
Patafísica

Algumas atividades que aconteceram nas outras cidades:

Confresa: Conversa na rua, com 
Engajamundo





Campanha



aprender caminhando

O tema da Semana do Caminhar em 2019 busca valorizar o potencial educativo 
de caminhar e evidenciar que a pé é possível descobrir o seu entorno e a cidade 
de uma outra forma. Caminhando conhecemos lugares, histórias e pessoas 
diferentes, aprendemos a conviver com a diversidade e valorizar o território onde 
vivemos e circulamos. 

Em cada dia da Semana do Caminhar, foi publicada uma mensagem sobre algum 
aspecto diferente sobre o potencial de descoberta das caminhadas urbanas. Os 
temas abordados são: diversidade e tolerância; arte e história da cidade; natureza 
e o despertar de sentidos; conexão com o território; conhecer rotas e caminhos; e 
desenvolver aprendizados.

Foram distribuídas para as organizações parceiras banners e textos para o 
Instagram e Facebook para serem postados todos os dias usando a 
hashtag #aprender caminhando e #SemanadoCaminhar2019. A 
campanha, construída de forma colaborativa, facilita o envolvimento de 
outras organizações que não lidam diretamente com o tema do caminhar.ca
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Caminhando compreendemos o 
que é diversidade, pois 
encontramos e interagimos com 
pessoas diferentes de nós. Isso 
nos torna mais tolerantes e nos 
abre para o novo.  

#aprendercaminhando 
#semanadocaminhar

Mensagem relacionada à tolerância e à diversidade, que podem ser desenvolvidas 
a partir da interação com o diferente que o caminhar permite. 

domingo



Para apreciar arte, nem sempre 
precisamos ir a um museu. A pé 
se vê esculturas, fontes, arte 
urbana, música de rua, entre 
muitas outras expressões. Mas é 
preciso passar devagar para 
perceber e prestar atenção.

#aprendercaminhando 
#semanadocaminhar

Mensagem destaca como a pé conseguimos ter contato com diversos tipos de 
arte presentes na cidade.

segunda



Uma caminhada pode equivaler a uma 
aula de história, arquitetura ou 
literatura. Sejam os prédios e 
construções, acontecimentos épicos, 
conhecimentos ancestrais ou as 
vivências das pessoas, tudo fica mais 
perceptível para quem está a pé. E 
ainda pode parar para perguntar.

#aprendercaminhando 
#semanadocaminhar

Mensagem lembra as narrativas presentes na paisagem urbana, que podem estar 
registradas formalmente ou na tradição oral.

terça



A pé, conseguimos aprender o 
nome das árvores, ver flores, aves 
e descobrir rios escondidos. A rua 
tem diferentes texturas, cheiros 
novos e sons para serem sentidos! 

#aprendercaminhando 
#semanadocaminhar

Mensagem relacionada aos cinco sentidos que podem ser despertados no contato 
desacelerado com as ruas.

quarta



Caminhando conheço o território 
onde vivo e fortaleço laços com a 
vizinhança. Quem aprende a 
gostar da sua cidade sabe o valor 
de cuidar dela!

#aprendercaminhando 
#semanadocaminhar

Mensagem destaca a importância da conexão com o território, fortalecimento das 
raízes e se entender como parteda história. 

quinta



É caminhando que se aprendem as 
rotas da cidade e entendemos o 
que é perto e o que é longe.

#aprendercaminhando 
#semanadocaminhar

Mensagem relacionada à habilidade de conhecer rotas e distâncias, desenvolvida 
quando se caminha.

sexta



Caminhar é uma ferramenta para 
ampliar os conhecimentos de 
pessoas de todas as idades. 

#aprendercaminhando 
#semanadocaminhar

Mensagem destaca como caminhar desenvolve o intelecto e é uma ferramenta de  
aprendizado.

sábado





Replicação dos posts por outras organizações





#DescobriAPé



Para isso criamos o Regulamento e o 
Release para ser enviado para 
mídias. Além de ter página própria 
no site.

O concurso #DescobriAPé convidou cidadãos e cidadãs a compartilhar 
fotos de suas descobertas ao caminhar nas redes sociais. Placas de 
ruas, árvores, histórias do bairro, mensagens grafitadas, são alguns 
exemplos de descobertas na cidade que só quem caminha vê.

O objetivo é estimular o olhar das pessoas sobre o que a cidade pode ensinar ou 
oferecer quando se está a pé - seja por meio de placas, de muros, da memória 
oral, da arte urbana, conversas, natureza, paisagens ou até mesmo de objetos 
inusitados.

As pessoas foram convidadas a publicar as fotos com as hashtags #descobriapé 
e #semanadocaminha2019 durante todo o mês de julho. Na Semana do 
Caminhar as fotos foram publicadas em um álbum no facebook do SampaPé! 
para serem votadas. E as 10 mais votadas irão compor uma publicação sobre 
descoberta a pé lançada no dia 22 de Setembro, Dia Mundial Sem Carro. 
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https://drive.google.com/file/d/19mXtNApV-jnaHIMrppgxklKi6ErsZfsJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFnhOyTmkqQfJH5fSN3lND3TQ4gKGhH5/view?usp=sharing


Banners de chamada publicados nas redes sociais.ch
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Este ano, o site da Semana do Caminhar rastreou todas as fotos 
publicadas com as hashtags do concurso no instagram e podiam ser 
vistas em tempo real : https://semanadocaminhar.org/concurso/ pu

bl
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Todas as fotos ficaram em álbum no facebook ao longo da Semana do 
Caminhar para as pessoas darem "like" em suas preferidas.  ál

bu
m

 



As dez fotos mais votadas pelas pessoas foram: 

SÃO PAULO. #descobriape que a Galeria 
Nova Barão tem uma pracinha com fonte de 
água, banco e estátua de profeta do 
Aleijadinho muito fofos — em Galeria Nova 
Barão.

RECIFE #descobriape 
equilibrista ou como lidar 
com a chuva.

RECIFE#Descobriapé que, no 
Bairro de Santo Antônio, você 
amola alicate enquanto espera 
pela missa tomando uma 
cerveja. E, de quebra, conhece o 
Boticário mais antigo da cidade. 

RECIFE #descobriape o 
Marco Zero

RECIFE #descobriape que 
homens têm medo de 
mulheres que não têm medo.



SÃO PAULO #Descobriapé a 
escultura "A Menina e o Bezerro" do 
escultor carioca Luiz Christophe. 
Obra belíssima do início da déc. de 
1910 que figura no famoso Largo do 
Arouche ressaltando as bucólicas 
raízes de São Paulo. Mais do que 
isso, ampliando sentidos, a obra 
hoje pode simbolizar o carinho, o 
afeto, o amor pelos animais. Um 
abraço para frear os maltratos, a 
exploração e a morte de milhares e 
milhares de animais --a 
manifestação em prol da vida bem 
no centro paulistano. #veganismo 
<3

FLORIANOPOLIS 
#Descobriapé a rua Felipe 
Schmidt, primeiro calçadao 
para pedestres implantando 
entre a Praça XV e rua 
Jerônimo Coelho no final da 
decada de 70, onde os 
olhares se cruzam a passos 
largos, alguns com pressa, 
outros a contemplar. 

RECIFE #Descobriapé a 
passagem secreta da Rua 
Siqueira Campos pra Av. 
Guararapes

RECIFE #Descobriapé 
usos alternativos do 
espaço público. 

FLORIANOPOLIS 
#Descobriapé  que 
muitos motoristas de 
Floripa são egoístas e 
verdadeiros idiotas 
estimulados pela 
impunidade no transito!





Carta Compromisso
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Aqueles que a assinam reconhecem o 
caminhar como o modo de 
deslocamento mais sustentável, 
democrático, saudável e inclusivo nas 
cidades e comprometem-se a garantir 
o direito a caminhar com segurança e 
conforto, a qualquer hora e em 
qualquer lugar, a todas as pessoas 
em sua diversidade. 

O que pode colaborar com as ações 
de pressão política nas cidades para 
que cumpram este compromisso.

É possível conferir a carta na íntegra 
no link bit.ly/compromissocaminhar   

A Carta Compromisso com o Caminhar foi uma frente que se propôs, 
através de um documento, a reforçar a pauta da mobilidade a pé na 
agenda política de tomadores e tomadoras de decisões. 
 

http://bit.ly/compromissocaminhar
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2. Ativação de espaços públicos a fim de
garantir deslocamentos a pé 

3. Estímulo à integração, considerando o 
caminhar como conexão 

4. Fomento à participação cidadã

1. Priorização do caminhar

5. Celebração e promoção do caminhar

A Carta Compromisso baseia-se em 5 diretrizes:
 



No executivo, foram 5 assinaturas, sendo 

2
 prefeitos 

5 vereadores de São Paulo e 
Rio de Janeiro. 

al
ca

nc
e

2 1
 secretários  subprefeitura

+ +
E no legislativo a carta foi 
assinada por 



5estados diferentes

5 cidades em

João Pessoa

Rio de Janeiro

São Paulo

Florianópolis
Barbacena

Em alcance territorial, alcançou  



ex
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 Prefeito, Secretário Municipal de Mobilidade e Planejamento 

Urbano, Coordenador de Políticas Públicas para Pessoas com 
Deficiência

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Coordenador de Desenvolvimento Sustentável

Prefeito

Prefeito Regional
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Rio de Janeiro São Paulo





Mídia



Para ter alcance na mídia e pautá-la ao longo da 
Semana do Caminhar foram realizados releases e 
distribuídos para mídia e para parceiros também o 
fazerem, com divulgação da Semana do Caminhar, 
da programação e da campanha Aprender 
Caminhando, assim como um release específico do 
Dia do Pedestre. Dessa forma, pudemos estender a 
repercussão midiática das nossas atividades a 
vários lugares do País, ampliando nosso público.

Release Semana do Caminhar

Release Concurso Descobri a Pém
íd

ia
 

https://drive.google.com/file/d/1nQ9NfNrC54JQpKCNquNS_IlolsnnroYL/view
https://drive.google.com/file/d/15r2VXMeOoIgfL0yzWl5BpMSiDOsJk1It/view
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A pesquisa Viver em São Paulo: Pedestres 
foi apresentada na Semana do Caminhar 
no SPTV, com comentários do SampaPé!

O Bom Dia SP, da Rede Globo, fez um especial 
sobre a Semana do Caminhar, apresentando 
algumas iniciativas parcerias e chamando atenção 
aos problemas ao caminhar.

Apresentação das atividades em 
Florianópolis durante a Semana do 
Caminhar ao vivo na SCC SBT

O Jornal da TV 
Cultura 
convidou a 
presidente do 
SampaPé! Para 
comentar sobre 
as matérias de 
mobilidade e 
cidades.

https://globoplay.globo.com/v/7821745/programa/
https://globoplay.globo.com/v/7824126/?fbclid=IwAR0Dr3SiMOyeiBi0KFdv9xd2oSyiZPYdYcN8KkioK4WJB6hzTsWysDHJUfU
https://www.youtube.com/watch?v=viYCaCkfzGM
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2405296356229531/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2405296356229531/
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Rádio CBN, "Leticia Sabino defende que o 
caminhar precisa ser entendido como 
prioridade e trazido para políticas públicas."

Rádio CBN, "A cicloativista Renata Falzoni 
descreveu seu trajeto de seis quilômetros a 
pé até a rádio."

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/269746/importancia-do-caminhar-para-uma-cidade-sustentave.htm?fbclid=IwAR09e1ehlNeXHZnRzjWu9ZKuworCRoW2sl-fdSL0kwnT7lffxl_NSA-sKRw
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/269853/na-semana-do-caminhar-renata-falzoni-muda-seu-perc.htm


m
at

ér
ia

s 
Mobilize
"A apresentação da pesquisa faz parte dos 
eventos da Semana do Caminhar, que acontece 
entre os dias 4 e 10 de agosto. "

Ciclovivo 
"Articulada pela ONG SampaPé! e realizada junto de 
organizações e iniciativas parceiras, a Semana do 
Caminhar é um evento nacional para celebrar o 
caminhar, a forma de deslocamento mais utilizada nas 
cidades brasileiras."

https://www.mobilize.org.br/noticias/11718/buraco-na-calcada-e-a-maior-reclamacao-do-pedestre-em-sp-diz-pesquisa.html
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/eventos/semana-do-caminhar-deslocamento-sustentavel/?fbclid=IwAR0zF0iYmqdmgLMt_VjFXm_4dxL9b3Lpd5di4rrQPbHso8o9y1tQ9xWynYM


Jornal Imagem da Ilha
"A Semana do Caminhar é um evento 
nacional que celebra o modo de 
deslocamento mais utilizado nas 
cidades brasileiras. Em 2019, a 
programação acontece de 4 a 10 de 
agosto, com várias atividades 
abertas"

NSC Total 
"Os eventos serão feitos 
chamando a atenção para o 
espaço de circulação do 
pedestre e convidando as 
pessoas a caminharem mais em 
seu dia a dia, interagindo com a 
cidade e cuidando da saúde."

Ndmais
"Florianópolis é uma das 10 cidades brasileiras 
incluídas na Semana do Caminhar, entre 4 e 10 
de agosto. A iniciativa, articulada pela ONG 
SampaPé!, celebra a forma mais sustentável e 
utilizada de deslocamento nos centros urbanos."

http://www.imagemdailha.com.br/blog/semana-do-caminhar-em-florianopolis.html
https://www.nsctotal.com.br/noticias/florianopolis-participa-da-semana-do-caminhar-2019
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/fabio-gadotti/capital-catarinense-entra-no-circuito-da-semana-do-caminhar/
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TELEVISÃO
JORNAL DA TV CULTURA
Comentários sobre as matérias de mobilidade e cidades.
SPTV - GLOBO
Pesquisa revela hábitos dos pedestres de SP
BOM DIA SÃO PAULO GLOBO
Na Semana do Caminhar, pedestres sofrem para andar em São Paulo 

SCC - SBT    
Semana do Caminhar tem programação na capital
TV CÂMARA FLORIANÓPOLIS
Reunião da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana 

RÁDIO
CBN RADIO - GLOBORADIO
Na semana do caminhar, Renata Falzoni muda seu percurso
CBN RADIO - GLOBORADIO
A importância do caminhar para uma cidade sustentável

MATÉRIAS
MOBILIZE
"Descobri a Pé" convida pessoas a publicar em suas redes sociais os 
aprendizados que só são possíveis na velocidade do caminhar
MOBILIZE
Buraco na calçada é a maior reclamação do pedestre em SP, diz 
pesquisa
BLOG SP A PÉ 
Moradores da zona sul têm mais dificuldade de acessar locais da 
rotina a pé

CICLO VIVO
Semana do Caminhar celebra a forma de deslocamento mais 
sustentável
FOLHA DE SÃO PAULO
Dia do Pedestre: por uma cidade mais caminhável
SÃO PAULO - ESTADÃO 
Pesquisa mostra as dificuldades e os prazeres de andar a pé em 
São Paulo
CAU / SC
Eventos-Semana do Caminhar
SENAC - SETOR 3
Como é ser pedestre em SP?
NSC TOTAL
Florianópolis participa da Semana do Caminhar 2019 
JORNAL NOTÍCIAS DO DIA - ND+
Capital catarinense entra no circuito da Semana do Caminhar
Impresso 
IMAGEM DA ILHA
Semana do Caminhar em Florianópolis
DIÁRIO CATARINENSE
Calçada para todos
NOTÍCIAS DA UFSC
Semana do caminhar convida comunidade para atividades em 
agosto
OESTADO - CEARÁ
Um pé para a Sustentabilidade Urbana
DIÁRIO POPULAR - PELOTAS
O corpo caminhante

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2405296356229531/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2405296356229531/
https://globoplay.globo.com/v/7821745/programa/
https://globoplay.globo.com/v/7821745/programa/
https://globoplay.globo.com/v/7824126/?fbclid=IwAR0Dr3SiMOyeiBi0KFdv9xd2oSyiZPYdYcN8KkioK4WJB6hzTsWysDHJUfU
https://globoplay.globo.com/v/7824126/?fbclid=IwAR0Dr3SiMOyeiBi0KFdv9xd2oSyiZPYdYcN8KkioK4WJB6hzTsWysDHJUfU
https://www.youtube.com/watch?v=viYCaCkfzGMSemana%20do%20Caminhar%20tem%20p
https://www.youtube.com/watch?v=viYCaCkfzGMSemana%20do%20Caminhar%20tem%20p
https://www.youtube.com/watch?v=viYCaCkfzGMSemana%20do%20Caminhar%20tem%20p
https://www.youtube.com/watch?v=2TDDe8GLCwc
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/269853/na-semana-do-caminhar-renata-falzoni-muda-seu-perc.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/269853/na-semana-do-caminhar-renata-falzoni-muda-seu-perc.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/269746/importancia-do-caminhar-para-uma-cidade-sustentave.htm?fbclid=IwAR09e1ehlNeXHZnRzjWu9ZKuworCRoW2sl-fdSL0kwnT7lffxl_NSA-sKRw
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/269746/importancia-do-caminhar-para-uma-cidade-sustentave.htm?fbclid=IwAR09e1ehlNeXHZnRzjWu9ZKuworCRoW2sl-fdSL0kwnT7lffxl_NSA-sKRw
https://www.mobilize.org.br/noticias/11677/concurso-estimula-compartilhamento-de-descobertas-feitas-a-pe-pela-cidade.html
https://www.mobilize.org.br/noticias/11677/concurso-estimula-compartilhamento-de-descobertas-feitas-a-pe-pela-cidade.html
https://www.mobilize.org.br/noticias/11677/concurso-estimula-compartilhamento-de-descobertas-feitas-a-pe-pela-cidade.html
https://www.mobilize.org.br/noticias/11718/buraco-na-calcada-e-a-maior-reclamacao-do-pedestre-em-sp-diz-pesquisa.html?fbclid=IwAR2ssrCLceVJYXhzwoFh8R-hqPlJQxDo90_d1jRGsiREiFYn_8N6kdhk-VA
https://www.mobilize.org.br/noticias/11718/buraco-na-calcada-e-a-maior-reclamacao-do-pedestre-em-sp-diz-pesquisa.html?fbclid=IwAR2ssrCLceVJYXhzwoFh8R-hqPlJQxDo90_d1jRGsiREiFYn_8N6kdhk-VA
https://www.mobilize.org.br/noticias/11718/buraco-na-calcada-e-a-maior-reclamacao-do-pedestre-em-sp-diz-pesquisa.html?fbclid=IwAR2ssrCLceVJYXhzwoFh8R-hqPlJQxDo90_d1jRGsiREiFYn_8N6kdhk-VA
https://spape.blogosfera.uol.com.br/2019/08/08/moradores-da-zona-sul-tem-mais-dificuldade-de-acessar-locais-da-rotina-a-pe?cmpid=copiaecola
https://spape.blogosfera.uol.com.br/2019/08/08/moradores-da-zona-sul-tem-mais-dificuldade-de-acessar-locais-da-rotina-a-pe?cmpid=copiaecola
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/eventos/semana-do-caminhar-deslocamento-sustentavel/?fbclid=IwAR0zF0iYmqdmgLMt_VjFXm_4dxL9b3Lpd5di4rrQPbHso8o9y1tQ9xWynYM
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/eventos/semana-do-caminhar-deslocamento-sustentavel/?fbclid=IwAR0zF0iYmqdmgLMt_VjFXm_4dxL9b3Lpd5di4rrQPbHso8o9y1tQ9xWynYM
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/eventos/semana-do-caminhar-deslocamento-sustentavel/?fbclid=IwAR0zF0iYmqdmgLMt_VjFXm_4dxL9b3Lpd5di4rrQPbHso8o9y1tQ9xWynYM
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/08/dia-do-pedestre-por-uma-cidade-mais-caminhavel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/08/dia-do-pedestre-por-uma-cidade-mais-caminhavel.shtml
https://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/caminhadas-urbanas/pesquisa-mostra-as-dificuldades-e-os-prazeres-de-andar-a-pe-em-sao-paulo/
https://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/caminhadas-urbanas/pesquisa-mostra-as-dificuldades-e-os-prazeres-de-andar-a-pe-em-sao-paulo/
https://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/caminhadas-urbanas/pesquisa-mostra-as-dificuldades-e-os-prazeres-de-andar-a-pe-em-sao-paulo/
https://www.causc.gov.br/agenda/semana-do-caminhar/?fbclid=IwAR2qyZmYNIhthL5jVn_-wfPWQHSxPKVwjzUxook0eAGMLLXLR8mxOWaCcfc
https://www.causc.gov.br/agenda/semana-do-caminhar/?fbclid=IwAR2qyZmYNIhthL5jVn_-wfPWQHSxPKVwjzUxook0eAGMLLXLR8mxOWaCcfc
http://setor3.com.br/como-e-ser-pedestre-em-sp/
http://setor3.com.br/como-e-ser-pedestre-em-sp/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/florianopolis-participa-da-semana-do-caminhar-2019
https://www.nsctotal.com.br/noticias/florianopolis-participa-da-semana-do-caminhar-2019
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/fabio-gadotti/capital-catarinense-entra-no-circuito-da-semana-do-caminhar/
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/fabio-gadotti/capital-catarinense-entra-no-circuito-da-semana-do-caminhar/
http://www.imagemdailha.com.br/blog/semana-do-caminhar-em-florianopolis.html
http://www.imagemdailha.com.br/blog/semana-do-caminhar-em-florianopolis.html
http://floripamanha.org/2019/08/artigo-calcadas-para-todos/
https://noticias.ufsc.br/2019/08/semana-caminhar/
https://noticias.ufsc.br/2019/08/semana-caminhar/
http://www.oestadoce.com.br/opiniao/um-pe-para-sustentabilidade-urbana
https://www.diariopopular.com.br/cultura-entretenimento/o-corpo-caminhante-143693/
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A Semana do Caminhar gerou aparições em

Em mídias de alcance nacional e locais em São 
Paulo, Florianópolis e Pelotas

5
2

programas de televisão

programas de rádio

15matérias





Destaques



Além disso, o evento contou e 
apresentou a Semana do Caminhar 
estimulando as pessoas a 
participarem das atividades e 
também teve transmissão online 
para ter alcance nacional. 

Confira o vídeo completo e o texto 
relato deste evento. 

ab
er

tu
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A abertura da Semana do Caminhar foi um dos destaques deste ano. 
Realizada em parceria com o SESC Avenida Paulista o evento se 
propôs a responder se "Aprendemos Caminhando?" trazendo 
especialistas e iniciativas para conversar no domingo, dia 4, quando 
iniciou o evento. 

https://www.facebook.com/sampape.sp/videos/486302891946351/?__xts__[0]=68.ARC_UBPp04dwLj2t0mfdc8hRzKEJ2VKz3J0CF8nqjzN4p4W-baJH6ZRZ25rJFm80UW0dklxfEQLaByI0d6yG2lDFepjJuYtAnMqEEzuHcBs43LUJnzKwZJOyk65N1iiULhPyx6RX3NrBOo8X04HaTP7gGFWmId3eYQ1XVBsHZzL8NRdHYoCsBH3TtLBfLdshvdETVtuma_DoYByn1auQUwH8b_dOC9tZrhdjJPqoLD-XBmZ6J5itDbRpukGYJvyUHIjqB6Dpidje7hGMOkqdjKg_ZoIzG2NuFT6Rrnhp8IcxfZsGgHNjBhOw0A2KPFBjhUfQI4dn8fPUCmA6whl6FM8ob565EdUA5Qc&__tn__=-R
https://medium.com/@sampape/aprendemos-caminhando-990565e9cfc8
https://medium.com/@sampape/aprendemos-caminhando-990565e9cfc8


Os convidados que participaram das 
mesas de conversa na abertura. 
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A apresentação dos dados foi seguida de 
discussão com especialistas, a qual foi 
mediada por   Letícia Sabino, presidente 
do  SampaPé!, com a presença Kelly 
Cristina Fernandes, do Instituto de Defesa 
do Consumidor (Idec) e Meli Malatesta, 
mestre em Mobilidade Urbana e 
especialista em mobilidade a pé. 

A pesquisa teve ampla divulgação na 
mídia e ajudou a pautar por apresentar 
novos dados. 

A pesquisa também contou com a participação 
da Cidadeapé, Cidade Ativa, Corrida Amiga e Pé 
de Igualdade. 

Confira aqui os resultados da pesquisa

Em parceria com a Rede Nossa São Paulo foi realizada de forma 
inédita uma pesquisa de pedestres com foco em caminhabilidade, a 
qual foi apresentada durante a Semana do Caminhar. 

https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Pesquisa_Viver_Em_SP_Pedestre_Completa_2019.pdf


Alguns resultados da pesquisa inédita 
sobre pedestres.  
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A Semana do Caminhar em Florianópolis realizou 12 eventos, incluindo 
caminhadas no Centro Histórico de dia e à noite, caminhada na ponte Pedro 
Ivo, roda de conversa sobre Caminhabilidade na Câmara dos Vereadores, 
ocupação do espaço público e sessão de cinema ao ar livre, entre outros.

Além desses eventos, a conclusão da Semana também incluiu uma 
intervenção efetiva no espaço público, e engajou organizações da sociedade 
civil assim como órgãos públicos de decisão e redes midiáticas em 
Florianópolis.  

Caminhada 
noturna no Centro 
Histórico

Florianópolis foi a cidade de maior destaque deste ano, tanto pela 
intensa programação e variedade de atividades como pelo fato de isso 
ter acontecido pela junção de duas organizações da sociedade civil em 
conjunto com a prefeitura.



Florianópolis foi a única cidade que pela parceria 
com o poder público contou com uma execução de 
projeto como foco em melhorar a experiência de 
caminhar durante a Semana do Caminhar, a 
intervenção + Pedestres, que destinou parte do viário 
para o caminhar em rua na área central da cidade.  

Intervenção 
+Pedestres na 
Prática
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Caminhada noturna pelo Centro Histórico, e uma Lambança, caminhada com lambe-lambe 
temáticos sobre mobilidade a pé e respeito ao caminhar.

Belém foi outra cidade com atuação bastante destacada. Coordenada 
pelo Laboratório da Cidade, a programação contou com ampla 
participação das pessoas e com discussão de gênero. 
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Mais um ano a mídia acolheu o tema e mais do que isso inseriu na sua 
agenda de reportagens o dia mundial do pedestre.

Algumas reportagens e 
aparições na televisão na 
Semana do Caminhar. 





Resultados e Futuro
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1 intervenção na 
cidade para 
caminhar e 33atividades

A Semana do 
Caminhar
foi celebrada 
durante , e aconteceu em 

reunindo 

Que ao todo realizaram 



+500.000
pessoas 

13
O concurso 
Descobri a Pé 
teve

148
cartas 
compromisso 

Autoridades municipais
assinaram

fotos 
públicadas 

Tudo isso, impactou 
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Ineditamente, este foi o primeiro ano 
que conseguimos apoio financeiro 
para fomentar a organização do 
evento, visto que pela primeira vez 
buscamos captar recursos para a 
Semana do Caminhar. O apoio do 
Instituto Vedacit viabilizou a criação 
da identidade visual e do site. 

Tivemos também o evento de 
abertura com apoio do SESC 
Avenida Paulista. O que viabilizou 
também apoio a alguns palestrantes 
e à organização.  No entanto, o 
evento ainda é realizado graças à 
intensa e extensa dedicação da 
equipe do SampaPé! e de todas as 
organizações parceiras que 
mergulham na sua realização. 

A Semana do Caminhar 2019 apresentou várias inovações em relação 
às edições anteriores. 

Além disso, neste ano, inauguramos um 
formato de participação do poder público e 
dos tomadores de decisão por meio da Carta 
Compromisso com o Caminhar. Destaca-se a 
participação de Florianópolis conjuntamente 
às organizações locais.



Nesse sentido, pretendemos nos aprimorar na organização e captação com a meta de inscrever o 
evento em leis de incentivo a fim de ampliar as possibilidades de apoio e financiamento para tanto 
a organização central como as organizações parceiras desenvolverem suas atividades 
remuneradas. Do mesmo modo, almejamos ampliar o relacionamento com potenciais apoiadoras.

Com relação às cidades, isso nos ajudará a ampliar o alcance e realizar mais atividades, assim 
como possibilitará com que cidades médias também estejam conectadas e sejam atuantes. 

Quanto a transformar as cidades efetivamente e contar com a participação da gestão pública, 
pretendemos aprender mais do modelo de Florianópolis com o intuito de mobilizar outros 
municípios e propor a outras prefeituras e organizações a fazerem o mesmo. Florianópolis mostrou 
um caso inédito e de engajamento e sucesso que prova de que a gestão pública pode assumir 
papel fundamental nas transformações que a Semana do Caminhar incentiva.

Por fim, há que se destacar a pesquisa "Viver em São Paulo: Pedestres" realizada na cidade de São 
Paulo. Foi um grande êxito porque gerou dados importantíssimos e inéditos sobre caminhabilidade. 
Desse modo, incentivaremos outras cidades a realizarem suas pesquisas a fim de que a cada ano 
possamos também gerar novos dados a serem apresentados na Semana do Caminhar sob 
perspectiva comparada.

Assim, consolidando-se cada vez mais como um evento que insere o 
caminhar na agenda pública e que, ao mesmo tempo, conecta setores, 
dialoga com a população e qualifica o tema em prol de cidades 
caminháveis para todas e todos.
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● Inserir a Semana do Caminhar 2020 em leis de incentivo;

● Aumentar significativamente a captação de recursos e conseguir 
promover edital de atividades para financiar organizações parceiras; 

● Estimular a criação de pesquisa de deslocamentos a pé da Semana 
do Caminhar em mais cidades; 

● Haver mais organizações e cidades participando; 

● Agregar organizações e iniciativas mais diversas para somar; 

● Contar com mais municípios fazendo ações efetivas no espaço 
público; 

● Melhorar a comunicação e fortalecer a rede de parceiros;

● Agregar pessoas de outras cidades na organização central;




