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2019-2020
É sempre mais que futebol

É

tempo de ouvir, compreender os
contextos, ser empático, diverso,
inclusivo e acreditar
genuinamente na transformação
positiva da sociedade.

Esse relatório apresenta um pouco desse
nosso caminho de transformação social,
considerando os anos de 2019 e 2020.
O ano de 2019 marca a constituição
jurídica desse sonho que foi ganhando
forma muito antes; e que traz consigo os
desafios de empreender socialmente. A
partir da experiência de conhecer
Walking Football na Europa e das
aproximações com as organizações
internacionais, para representá-la de
forma oficial em nosso país, Raoni
Biasucci se junta a outros quatro
fundadores: Ricardo Leme, Daniel Castro,
Lucas Almeida e George Xavier, e como
um time, se debruçam sobre as
oportunidades estratégicas e muito
propósito, para como dizem, ressignificar
o futebol e as experiências positivas
voltadas aos idosos no Brasil.
Com o apoio do Instituto Probono,
criou-se a aproximação com a área de
responsabilidade social do Machado
Meyer Advogados, que tornou-se um
importante parceiro institucional, que nos
acompanha até hoje. Assim nasce a
organização da sociedade civil e toda a
representação da modalidade em nosso
país.

O projeto vai ganhando formas e
contornos, e claro, pessoas vão somando
conhecimentos, como o professor
Demerval de Souza, que trouxe
contribuições importantes na gestão
técnica da organização, e toda a equipe de
profissionais de educação física.
Walking football é um futebol inclusivo e
adaptado, voltado para o público 60+, que
hoje representa mais de 34 milhões de
maduros em nosso país, mas também é
para todos os mais de 209 milhões de
brasileiros.
E como não seria possível ignorar, em meio
à democratização da modalidade,
vivenciamos enquanto sociedade, os
efeitos tristes de uma pandemia, o que nos
fez aumentar nosso olhar para a população
madura, com a responsabilidade de levar
experiências positivas, dessa vez em
ambiente remoto, para que os efeitos do
isolamento social pudessem ter menor
impacto na vida dessas pessoas.
Nasce a campanha Movimenta.Me, com
conteúdos positivos promovidos para o
bem-estar, cria-se parceria com o Museu
do Futebol e o projeto Revivendo
Memórias, levando movimento e diálogos
carinhosos por videoconferência com
idosos, despertando também as memórias
afetivas do futebol, e realiza-se o evento:
Orgulho 60+ e Qualidade de Vida com
Walking Football Brasil, em formatos
digitais.
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2019-2020
É sempre mais que futebol

Por fim, fomos reconhecidos com o Selo
de Direitos Humanos e Diversidade do
município de São Paulo. Assim fechamos
2020, com o sentimento mais vivo sobre a
importância do cuidado, do autocuidado,
da saúde e bem-estar de todos, do viver
coletivamente com respeito e civilidade e,
também, com o futebol capaz de
transformar positivamente realidades.

Nosso forte abraço
Time de fundadores WFB
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2020
Expediente Walking Football Brasil

Diretor-presidente
Raoni Biasucci
Diretor executivo
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Diretor de operações e redes
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Diretor de projetos
George Xavier
Gestão técnica e esportiva
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São Paulo
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Bela Vista
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Rua Palestra Itália, 200
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A organização
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A Walking Football Brasil

Somos uma organização da sociedade
civil (OSC), devidamente formalizada e
responsável por trazer ao Brasil a
modalidade esportiva walking football,
com foco na prática do futebol voltada
ao público 60+, disseminando e
regulando o esporte no país. Inspirados
pela cocriação de soluções e
experiências para a longevidade que
sejam capazes de propiciar impacto
positivo para uma vida ativa e plena e
contribuir para o
bem-estar físico e emocional das
pessoas com 60+ e fortalecer vínculos
intergeracionais para o
desenvolvimento humano.

Fundadores WFB

Walking Football Brasil nasce para atuar de forma inclusiva e diversa, conectando
importantes atores sociais do ecossistema de longevidade, promovendo a
democratização do esporte e a sua contribuição para o bem-estar e transformação
social por meio do esporte.
Walking Football, tem se tornado cada vez mais reconhecido como uma ferramenta
válida para o desenvolvimento comunitário e para lidar com problemas sociais.
Em nossa organização, programas de desenvolvimento construídos através de walking
football, estão reunindo pessoas de diferentes trajetórias, com as habilidades e meios
para fazer a diferença de forma ativa em suas próprias vidas e nas vidas das pessoas de
suas comunidades.
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Nossa atuação:

A Walking Football Brasil está pautada em 3 pilares
de atuação para o desenvolvimento de suas
atividades:

1.

2.

3.

Esporte oficial: Organização da modalidade no Brasil, conforme os

parâmetros internacionais, assim como cuidar para que a modalidade siga as
práticas e regras estabelecidas, promovendo a metodologia, certificando espaços
e profissionais de educação física para a realização das atividades da modalidade.
Promover campeonatos e festivais oficiais da modalidade. Promover a
disseminação e democratização do esporte.

Contribuir para a longevidade ativa: A promoção de atividades,

experiências e projetos socioesportivos, culturais e educativos, que tenham como
propósito a melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos idosos, deve ser um
direcionamento para a organização e sua estratégia de responsabilidade social
no Brasil. Identificamos grande sinergia com o investimento social privado, na
construção de projetos que tenham o idoso como ator social central, com
projetos de engajamento e conscientização para a diminuição do preconceito
etário, entre outros aspectos positivos para os maduros em nosso país.
Nossa atuação deve garantir a agenda de diversidade e inclusão, assim como
promover diálogo permanente com os públicos impactados, e adota uma
metodologia importante para o impacto social positivo.

Esporte deve ser referência para o desenvolvimento social e
longevidade: A construção de conhecimento técnico-cientifico no âmbito
das melhores práticas nacionais e internacionais, voltadas para a longevidade
ativa e para o esporte transformador, é evidente no trabalho intenso que nos
propomos a realizar. Acreditamos na construção e disseminação do
conhecimento, seja ele pautado por estudos, diagnósticos, pesquisas, diálogos
sociais, indicadores e comunicação intencional para o fortalecimento do
envelhecimento ativo no Brasil e a disseminação do esporte, educação e cultura
como vetores dessa transformação positiva.

10

Desejamos impactar:

a.

b.

Nossa missão/
inspiração

Pilares norteadores:

O esporte deve
impulsionar a
transformação social

c.

Nascemos para cocriar soluções e
experiências de longevidade,
proporcionando impacto positivo para
uma vida ativa e plena, contribuindo
para o bem-estar físico e emocional
das pessoas com 60+ de todos os
gêneros, fortalecendo vínculos
intergeracionais para o
desenvolvimento humano.

Saúde e bem-estar são
caminhos para a
longevidade

A educação em sua
transversalidade deve
integrar o esporte

Quem impactamos positivamente?
• Pessoas 60+ de todos os gêneros e pessoas de diversas
idades nas relações intergeracionais;
• Organizações sociais e espaços que atuam com os longevos;
• Impactamos também organizações empresariais por meio de
suas ações de responsabilidade social;
• Organismos governamentais, contribuindo para influência
positiva de políticas públicas.

d.

A diversidade deve
ser valorizada nas
relações

Para quê?

Para transformar a sociedade
por meio do esporte, cultura,
educação, promovendo
desenvolvimento social.

e.

60
+

Por quê?

Com a inversão da pirâmide etária, queremos contribuir
para que idosos tenham uma vida em plena atividade, e
que jovens se reconheçam a partir do fortalecimento de
vínculos intergeracionais que promovam a troca de
experiências e oportunidades, e que toda a sociedade se
engaje no debate de um futebol inclusivo, diverso,
empático, e sejam atores sociais importantes para a
11
conscientização contra o idadismo.

Nossa visão:

•

Difundir a prática do Walking Football no Brasil,
levando a metodologia para as cinco regiões
brasileiras, mobilizando e integrando diferentes atores
sociais para o desenvolvimento e transformação social
de seus participantes.

•

Contribuir para a longevidade ativa de pessoas idosas
no Brasil, fortalecendo a pesquisa acerca da saúde e
qualidade de vida, proporcionando indicadores que se
tornem referência global sobre o tema.

3
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Princípios da Walking Football Brasil

Os princípios básicos da nossa organização social, levam em
consideração o nosso propósito maior, ou seja, aquilo que
acreditamos genuinamente para o desenvolvimento das nossas
atividades.
Adotamos uma carta de princípios para nossa atuação, de forma
transversal e contínua, para fortalecer uma atitude ética, de
respeito às diferenças e de valorização do ser humano.
Essa proposição de princípios que aqui apresentamos, é um
importante norteador do desenvolvimento da Walking Football
Brasil e a nosso ver se estende para as diversas relações da nossa
organização, seja de parceria, de desenvolvimento de projetos, de
disseminação da modalidade ou até mesmo em atividades de
entretenimento.
Nosso desejo é contribuir positivamente para transformação
positiva da sociedade, de forma coletiva e colaborativa. A seguir,
apresentamos nossos princípios.

3
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princípios
Nossos
Nossosprincípios

Princípios da Walking Football Brasil

EMPATIA

INTEGRIDADE

Em um mundo diverso e em constante
transformação, as relações devem ser
impactadas positivamente pela atitude
de respeito com o outro, carregando
consigo o espírito de colaboração,
cocriação, compreensão das
diferenças humanas, altruísmo,
fortalecendo nossa capacidade de se
colocar no lugar do outro.

Atuar com integridade, transparência,
comunicação clara, honestidade e
coerência entre proposições e ações
concretas.

FELICIDADE

IMPACTO SOCIAL
POSITIVO

É preciso ter atitudes que promovam o
conforto e bem-estar de todas as
pessoas impactadas.
Garantir a simplicidade e leveza de cada
ação, respeitando o limite individual, e
proporcionando momentos de
descontração, cooperação, saúde,
qualidade de vida e integração entre
gerações.

Atuar em sinergia com diretrizes que
valorizem a ética e o respeito.

Proporcionar impacto social positivo
no mundo, compreendendo os
problemas sociais e atuando para
propor soluções e experiências que
promovam uma mudança sistêmica e
positiva.

Atuar em consonância com agendas
globais de direitos humanos e
melhoria das desigualdades sociais.
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Impacto 2019-2020
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+400

parceiros
mobilizados

participantes

+200

07

horas dedicadas à
certificação de profissionais

eventos
realizados

criação de campanha para levar atividades
positivas para idosos em isolamento social com
mais de 45 conteúdos audiovisuais

01

evento virtual em parceria com Museu do Futebol e mais
de 5 mil participações e engajamento nas redes digitais

+20

encontros virtuais com idosos durante a
pandemia por meio de videoconferências

01

prêmio de Diversidade e Direitos Humanos
conquistado em 2020

O que é Walking
Football

16

O esporte

O que é Walking Football
Walking Football parte da proposta de jogar
o futebol em um ritmo que possibilite a
participação mais democrática das pessoas
no esporte, eliminando barreiras e
proporcionando maior acessibilidade ao
esporte.
Esta variação do esporte é indicada a pessoas
que desejam continuar a jogar futebol, mas
que talvez tenham sido forçadas a parar de
praticar o esporte que tanto amam devido à
idade ou lesão física, e a todos aqueles com
mais de 50 anos que nunca se engajaram no
futebol, mas desejam praticar um esporte
mais seguro e divertido.
Walking football e outros esportes adaptados
tem se tornado uma forma popular de
atividade física e prática esportiva em
ascensão na Europa e outras regiões do
mundo.

O Walking Football
significa simplesmente:
futebol caminhando, mas
não é só isso.

A metodologia do Walking Football foi implementada no Reino Unido em 2011 (detalhamos
à frente), e desde então, tem se expandido para inspirar mulheres e homens com mais de 50
anos a adotarem uma postura mais ativa tanto física quanto mental, encorajando-os a se
exercitar com mais frequência e a fugir do isolamento social. Por toda a Europa, milhares de
pessoas estão redescobrindo e conhecendo a alegria do futebol por jogar em um ritmo mais
calmo.
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O Esporte

O Futebol diverso, inclusivo
como vetor transformador da
sociedade
No Reino Unido, surgiu para engajar a
população masculina acima de 50 anos,
atuando conectado a política pública,
aumentando significativamente os níveis
de bem-estar físico e emocional.
O conhecemos motivados pela
importância do bem-estar físico e
emocional, e a necessidade proeminente
de se pensar nos importantes problemas
de saúde que acomete milhares de
brasileiros com 50 e 60+ no país.
Era necessário e urgente, pesquisar sobre
conceitos e estruturas sinérgicas que
oferecessem caminhos que interligassem o
prazer pelo esporte, a paixão e sua
condição de bem-estar.
Diante desse cenário, foi possível avançar
nessa pesquisa e conhecer o walking
football pelo mundo. Daí, se conectar com
os criadores da modalidade foi um passo,
insistente e importante – e que resultou na
alegria de representarmos o esporte no
Brasil e com ambições de avançar em
outros países da América do Sul.
Nos debruçamos sobre as regras e
conteúdos do esporte em vários lugares
do mundo, conversamos com diversos
estudiosos da modalidade e com
profissionais e pesquisadores de saúde,
além evidentemente, de se conectar com a
história do esporte mais popular do Brasil.

E de repente, ao refletirmos sobre a
manifestação de massa, como
fenômeno brasileiro, relevante para
nossa cultura, pudemos identificar um
futebol que em suas raízes, e que nasce
como um esporte predominantemente
democrático.
O futebol nasce na Inglaterra e com
certa influencia na revolução industrial.
Um paralelismo a isso pode se dar pela
busca na eficiência no esporte, em que
se tinha a ideia de cronometrar pela
performance.
O jogador como atleta, passa a ter valor
por aquilo que produz (nesse caso, que
joga), e se intensificam as metas, os
recordes. Nesse período é trazido para
América Latina.
Hoje, o esporte também pode ser visto
como um meio de ascensão social e de
representatividade, além de se tornar
uma indústria cultural e esportiva
significativa para a economia.
No entanto, nossa proposta nasce de
uma modalidade de futebol, também
vinda da Inglaterra, mas com o intuito
menos competitivo e mais “coopetitivo”,
colaborativo e dedicado ao bem-estar
físico emocional, a construção de
vínculos intergeracionais, diversos e
inclusivo.
Dessa forma, trouxemos a metodologia
de walking footbal para o Brasil, mas
apreciando as questões socioculturais
do nosso país como forma de
aprimoramento desse método.
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O Esporte

Walking football, assim como esportes
em geral, tem se tornado cada vez mais
reconhecido como uma ferramenta
válida para o desenvolvimento
comunitário e para lidar com
problemas sociais.
Programas de desenvolvimento
construídos através de walking football
estão reunindo pessoas de diferentes
trajetórias, com as habilidades e meios
para fazer a diferença de forma ativa
em suas próprias vidas e nas vidas das
pessoas de suas comunidades. Por
olhar para as questões mais urgentes
de cada contexto, os programas estão
contribuindo para mudanças sociais
positivas em uma escala mundial.

Os benefícios físicos de jogar walking
football contribuem para o tratamento
de transtornos de saúde, e os aspectos
sociais da participação no esporte
podem ajudar a atacar problemas
como racismo, idadismo, preconceito
de gênero e dificuldade de inserção no
mercado de trabalho e a criar modelos
positivos dentro das comunidades.
Walking football pode melhorar o
desenvolvimento pessoal e a
autoconfiança, e transmite valores
como espírito de equipe, jogo limpo e
justo, e responsabilidade. Em projetos
intergeracionais, é capaz de
conscientizar sobre diversos temas ,
como: respeito, autonomia, diversidade,
cocriação, entre outros.

3
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O Esporte
Presença global

O esporte contabiliza presença em
mais de 16 países e cerca de 2000
clubes pelo mundo. Em geral, essas
organizações são patrocinadas tanto
por empresas como por fundos
públicos como por exemplo, o NHS
(uma espécie de Sistema de Saúde
inglês).
Nós no Brasil, estamos filiados à
organizações inglesas, consolidando
as melhores práticas e regulamentos
da modalidade e responsável por sua
disseminação no Brasil.

Presença em todo
Brasil nos próximos
05 anos
Em nosso planejamento estratégico,
entendemos a possibilidade de escala
nacional, democratizando e disseminando
a modalidade, por meio de convocatórias
públicas, permitindo que clubes,
associações, organizações da sociedade
civil e profissionais de educação física se
certifiquem e desenvolvam a modalidade
seguindo os padrões nacionais e
internacionais, propostos em nossa
metodologia, e acompanhado pela WFB,
nas cinco regiões brasileiras.
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Time WFB
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Conexograma¹
1.

Conexograma é o termo escolhido pela WFB para designar o conhecido
organograma empresarial. Essa nova referência se dá, por acreditar em um
modelo de conexão entre as áreas, onde não há processo de interdependência
entre as áreas chaves e sim de colaboração e co-atuação.

Nossas áreas
CONSELHO DE NOTÁVEIS
(CONSULTIVO)

PRESIDÊNCIA
responsável pela representação e
relações internacionais do esporte e pela
estratégia técnica-esportiva de
disseminação

conselho consultivo representado por
notáveis da saúde, gerontologia, dos
negócios sociais, das universidades,
longevos e da sociedade civil.

EMBAIXADORES

DIRETORIA EXECUTIVA
estratégias de desenvolvimento
da organização, de inovação, de
captação de recursos nacionais e
internacionais, comunicação e
atuação junto aos stakeholders
para promoção institucional e
implementação da OSC no
Brasil.

formado por personalidades,
apaixonados pelo esporte e com
identificação à nossa causa.

PROJETOS e ADM

OPERAÇÕES
desenvolvimento de
processos e operações,
difusão da modalidade em
diversas redes, gestão,
implantação de novos
projetos .

ADVOCACY

COMPLIANCE

LAB e GESTÃO ESPORTIVA

estratégias de gestão de
projetos, operações e
processos de
desenvolvimento da
organização.

laboratório de conhecimento
da WFB, que atua nas
estratégias de educação,
esporte metodologias,
pesquisa, indicadores e redes
de conhecimento.

estratégia voltada para influencia positiva de políticas públicas votadas à saúde,
esporte e longevidade.
estratégia focada nas melhores práticas organizacionais, com transparência e
integridade.
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3

Time de fundadores

1

1

Graduado em Ciências Sociais pela UNIFESP/GRU, Pós graduado
em gestão de Projetos Sociais pela PUC/SP e em Responsabilidade Raoni Biasucci
Social e Sustentabilidade pelo SENAC/SP. Morou na Inglaterra, onde Diretor-presidente
se conectou com a modalidade walking football.

2

Relações Públicas, especializado em negócios de alto impacto social
pela Fundação Dom Cabral. Estuda especialização em gerontologia
e interdisciplinaridade. Atuou como executivo de empresas e
organizações sociais na gestão de desenvolvimento institucional.

3

Graduado em Ciências Sociais pela PUC/SP. Pós Graduado em
Responsabilidade Social e Sustentabilidade pelo SENAC/SP e
especialista em gestão de indicadores econômicos de projetos
sociais pela Fundação Itaú Social.

George Xavier

4

Graduado em Ciência da Computação, pela PUC/MG, Pós Graduado
em Projetos sociais pela PUC/SP. Possui experiência na gestão de
projetos, tendo em seu currículo atuação na iniciativa privada em
empresas como Whirlpool-BR.

Lucas Souza

5

Graduado em Estatística e Matemática pela Unicamp, especialista
em gestão de indicadores econômicos de projetos sociais pela
Fundação Itaú Social. Atuou como analista de desempenho esportivo
em clubes brasileiros e foi diretor da ESTAT Junior – Unicamp

Ricardo Leme

Diretor executivo

Daniel Castro

Diretor de
operações

Diretor de
projetos

Diretor de
LAB

Time técnico

Em 2019, o time de fundadores da Walking Football Brasil, trouxe para integrar a
Gestão Técnica Esportiva e LAB WFB, o professor Demerval Souza, profissional de
educação física com grande experiência em desenvolvimento de atividades formativas
para profissionais da área e atividades de saúde e cooperação.
Junto à esse time, entre 2019 e 2020 preparamos e certificamos profissionais para os
diferentes desafios da implementação da modalidade walking football e seus projetos
transversais de esporte, educação e cultura, para uma longevidade ativa.

Possui mestrado interdisciplinar em Ciências da Saúde. Pós-graduação em
Demer
SouzaEscolar e Graduação em Educação Física pela FEFISA. É
Educação
Física
Gestor técnico
WFBde Educação Física e professor na Universidade
coordenador
do curso
Paulista-UNIP.

Demerval de
Souza

Gestão Técnica
Esportiva

Rubens Telles

Patrícia Queroz

Karina Cavalcanti

Ronan Xavier

Júlio Luz

Patrick Cajas

Zenaide Braga

Danilo Araújo

Ingrid da Silva

Breno Johnny

Notáveis: Conselho consultivo

Prof. Dr.
Alexandre Silva

Andréa Silveira

Cristiane Felipe

Fisioterapeuta, mestre em
Reabilitação pela UNIFESP
e Doutor em Saúde Pública
pela USP.
É Prof. Adjunto Faculdade
de Medicina de Jundiaí e
Prof. Adjunto da
Universidade Cruzeiro do
Sul. Membro do Grupo de
Trabalho Racismo e Saúde
da ABRASCO.

Relações públicas pela
UFRS e MBA em
Gestão Empresarial pela
Fundação Dom Cabral,
atua com
responsabilidade social
em grandes empresas é
fundadora e diretora da
Quintal de Ideias,
negócio de impacto.

Psicóloga, pós graduada
em gerontologia pela
UNIFESP. Atua como
gerente de projetos e
especialista em
longevidade da Liga
Solidária, umas das mais
antigas organizações
sociais, mantenedora do
Geros Center.

Prof. Dr.
Egídio Dorea

Profa. Dra.
Márcia Moussalem

Tiago Ordonez

Médico, doutor em
nefrologia pela USP,
professor da USCS Universidade Municipal de
São Caetano do Sul. Autor
do livro Idadismo, é
Coordenador do programa
USP 60+, diretor da Ativen/
Aging 2.0 Brazil e
conselheiro ILC Brazil.

Socióloga, assistente
social, mestre e doutora
em Serviço Social pela
PUC-SP. Tem MBA em
Gestão para
Organizações do
Terceiro Setor.
Professora da PUCCogeae/SP e da FGVPec/SP.

Gerontólogo pela
EACH/USP, Pós-graduado
em Bioestatística e Saúde
pela (FMU).Coordenador de
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
para Idosos
de Diadema . É conselheiro
executivo da Associação
Brasileira de Gerontologia.

A causa da longevidade
e nossa metodologia
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Contexto que desejamos impactar

O Brasil já ultrapassa 34

milhões de pessoas com 60 anos ou mais, de

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e estima-se que em 2050 o
país supere a marca de 67

milhões de pessoas 60+, conforme projeções do
Portal de Dados do Envelhecimento da OMS - World Helth Organization.

Aumento da expectativa de vida.
De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, a expectativa de vida média dos brasileiros, é
76,3 anos. Isso é muito maior se comparado a década de 40, quando a média era 45,5 anos.

Isso, não necessariamente indica melhora nas condições de saúde e
necessidades atendidas. Dessa forma, a OMS define a próxima
década, como a Década do Envelhecimento Saudável 2020-2030, e
estabelece algumas diretrizes que venham a contribuir com esse
cenário, com base na Estratégia Global da OMS sobre
Envelhecimento e Saúde, no Plano de Ação Internacional
das Nações Unidas para o Envelhecimento e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
Agenda das Nações Unidas 2030.
As ações propostas pela OMS, estão
pautadas em 4 áreas:
•
•
•
•

Combatendo o preconceito etário
Ambientes amigáveis aos idosos
Alinhamento de sistemas de saúde
Cuidado a longo prazo

Essa é a direção que nos orientamos para
o desenvolvimento das nossas atividades
e aplicação da nossa metodologia.

Metodologia transversal
Quatro passos WFB

Desenvolvemos uma metodologia transversal que desenvolve e estimula, em todas as
linhas dos projetos, o diálogo social e empático, promovendo entre os participantes,
desafios de cooperação, integração e de ação-reflexão pautada nos diferentes contextos
sociais encontrados. Essa metodologia está baseada em quatro passos fundamentais:

Diálogos Sinérgicos

Diálogos Formativos

Levantamento de dados, diálogo
social, pesquisa e análise de
contextos diversos que impactam
diretamente na execução do
projeto e contribuição direta para
o desenvolvimento em linha com
longevidade e bem-estar.

Introdução à metodologia
Walking Football Brasil para o
desenvolvimento das atividades
socioeducativas sempre em
sinergia com temas transversais
de educação, considerando os
eixos norteadores da nossa
missão/inspiração.

1

2

3

4

Passo a Passo
O conteúdo formativo
desenvolvido nos mais altos
padrões de qualidade, que deve
estar alinhado às práticas
internacionais, organizadas pela
WFB no Brasil e em sinergia com
o contexto brasileiro e o perfil
socioemocional de seus
participantes.

Diálogos Reflexivos
Diálogos com os participantes,
em diferentes níveis e fases da
aplicabilidade do projeto, com o
intuito de promover uma
avaliação contínua de resultados
e relatoria sistemática que
contribua com a evolução do
esporte e seus diferentes
benefícios e impacto social.28

Acreditamos na cooperação entre pessoas e organizações em
sinergia com a Agenda Global 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e nos comprometemos em atuar de forma propositiva
para 06 das suas 17 ODS.

Agenda
2030

29

Monitoramento dos projetos

Indicadores de impacto
O processo de envelhecimento é algo
inerente a todo ser humano. Para que
esse processo se desenvolva de maneira
saudável, torna-se imprescindível um
estilo de vida que contemple a atividade
física regular e devidamente orientada
por profissionais, pois pode evitar ou
retardar alterações indesejáveis.
Nesse sentido, utilizar instrumentos de
avaliação desses componentes possibilita
verificar e acompanhar a magnitude do
declínio de um ou mais componentes,
bem como aqueles que merecem maior
atenção durante o envelhecimento.
Assim, é possível oferecer indicativos que
conscientizem sobre a necessidade de
alteração no cotidiano, de modo a
diminuir o declínio das capacidades.
Todo esporte com característica inclusiva
(para todos) contribui efetivamente com
a saúde da população, desenvolvendo os
aspectos: motor, fisiológico, psicológico
e socioafetivo. O walking football ainda
tem a premissa de proporcionar ganhos
para a capacidade funcional.
Prof. Demerval de Souza
Gestor técnico WFB

Ao longo da prática, são realizadas
avaliações sistemáticas e bateria de
testes, como por exemplo, medir a
aptidão funcional em idosos
desenvolvida pela American Alliance for
Health, Physical Education, Recreation
and Dance (AAHPERD). Os testes se
repetem com certa regularidade mínima
para se obter dados contundentes que
traduzam a interferência do treinamento,
com método de coleta de dados ser em
grupos de controle e tratamento.
No entanto, nosso conjunto de
indicadores e variáveis de
acompanhamento da população longeva
participante, leva também em
consideração aspectos socioeconômicos,
culturais, e os principalmente a
compreensão da heterogeneidade dessa
população.
30
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Constituição jurídica

O ano de 2019, após mais de 2 anos de
aprofundamento e pesquisa realizada
acerca da modalidade e de diversos
diálogos com as organizações
internacionais, a Walking Football
Brasil se fortalece institucionalmente.
Com o apoio do Instituto Probono, a
WFB se conecta a um dos mais
importantes escritórios de advocacia do
Brasil, com presença em diversos países,
o Machado Meyer Advogados, que por
meio de sua ação de responsabilidade
social, torna-se um importante parceiro
institucional da organização. Desse
apoio, é realizada a constituição jurídica
da OSC, em abril de 2019.
Com esse marco, a organização iniciou
seu processo de expansão para a
realização de eventos e parcerias para
democratizar a modalidade no país, a
partir do planejamento estratégico
definido para seus primeiros anos.

Atividade intergeracional de
Walking Football em Guarulhos

Evento Liga Solidária e Machado Meyer

Em 25/05/2019, realizou-se o jogo fruto da parceria entre WFB, Machado
Meyer Advogados e Liga Solidária, organização centenária da cidade de
São Paulo, que possui programa específico para idosos. Dessa parceria, mais
de 120 participantes entre idosos e voluntários, puderam vivenciar a
experiência da prática de walking football, entre jogos específicos para
pessoas 60+ e jogos intergeracionais. Na ocasião, a WFB homenageou as
organizações parcerias, representadas no evento por seus executivos Rosalu
Queiroz (Presidente Liga Solidária) e Tito Martins (CEO Machado Meyer).

Maio
2019

Voluntários do Escritório Machado Meyer Advogados com equipe WFB

Time de Idosos Liga Solidária, Rosalu Queiroz
presidente da Liga, Cris Felipe e equipe WFB

Fundadores WFB com Helena Rabegth (M.M) e
o CEO Machado Meyer, Tito Martins

2019

Idosas e idosos da Liga Solidária,
participando das atividades de
walking football no Núcleo de
Convivência do Idoso da organização,
no Educandário Dom Duarte em São
Paulo.
Aquecimento dos idosos jogadores

Partida de walking football na Liga Solidária

Partida 60+ com idosas e idosos da Liga Solidária

2019

Além das contribuições para o bemestar físico e emocional, walking football
proporciona momento de diversão.

Vibração de final de partida

Fundadores WFB

Partida Intergeracional+ com idosas, idosos e adolescentes da Liga Solidária

AVALIAÇÃO DOS
PARTICIPANTES
SOBRE O WALKING
FOOTBALL

Na Liga Solidária, ouvimos as percepções dos idosos participantes. Ao perguntar sobre o
que achou em relação à experiência de walking football, 87,5% indicaram como ótima e
12,5% como boa.
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Diretores da Walking Football Brasil
participaram do Bate Papo Educação
realizado pelo Machado Meyer. O ciclo
de palestras ocorreu ao longo de 2019
e contou com diversas organizações
sociais apoiadas pelo escritório.
Daniel Castro diretor de redes no Bate Papo
Educação Machado Meyer

Ricardo Leme diretor executivo em outro
encontro do Bate Papo Educação

Bate Papo Educação
Machado Meyer
Em julho de 2019, a Walking Football
Brasil, se reuniu com representantes dos
municípios de Diadema, com a presença da
secretária de Assistência Social e Cidadania,
Caroline Rocha e sua equipe.

Equipe WFB em reunião com Fabiano
Rodrigues e representantes de Cajamar

Em outra ocasião, no mesmo mês, diretores
da WFB estiveram com o Secretário de
Esportes de Cajamar, Fabiano Rodrigues,
para articulação de parceria para a
promoção do esporte junto aos idosos do
município.
Ricardo Leme – diretor executivo da WFB
com secretária de assistência social de
Diadema e equipe

Julho 2019.

Reunião com representantes do
poder público de municípios da
grande São Paulo

Nossas atividades

Flyer de orientações da modalidade

Equipe WFB e secretários, Fabiano
Rodrigues (Esportes) e Mario Junqueira
(Des. Econômico) de Cajamar

Julho 2019
Em 27 de julho de 2019, a WFB, esteve
presente em uma feira realizada pela
Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação do município de Cajamar,
voltada aos moradores, com diversos
serviços.

Ricardo Leme e Raoni Biasucci diretores
WFB, com Danilo Joan – prefeito de Cajamar

Na ocasião, apresentamos a Walking
Football Brasil, à toda população e aos
participantes do Núcleo de Idosos do
município, em estande da Secretária de
Esportes do Município.
WFB, com idoso do NIC Cajamar

Evento em Cajamar

Agosto
2019
A WFB atua para a promoção do bemestar e qualidade de vida das pessoas
60+ e acredita na humanização das
suas atividades.
Em agosto de 2019 participamos da
palestra do médico ativista Patch
Adams, durante o 45º Congresso
Nacional sobre Gestão de Pessoas
promovido pela ABRH-SP em . O
médico inspirou o famoso filme “Patch
Adams, o amor é contagioso”, que
funciona como uma biografia do
ativista, que é criador do The
Gesundheit Institute, organização sem
fins lucrativos que ressignificou por
meio do lúdico, a relação com
pacientes em hospitais, de forma
humanizada.

Patch Adams em palestra no CONARH 2019

Reunião para planejamento do Agita Idoso em parceria com a
Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Diadema e
shopping Praça da Moça
Lucas Almeida e Daniel Castro, diretores WFB e equipe Diadema

Em parceria com a
Secretaria de Assistência
Social e Cidadania do
município de Diadema, a
WFB, marcou sua presença
para a participação do
Agita Idoso 2019.
Na foto ao lado, as equipes
estiveram presentes em
reunião no dia 19/08/2019,
para planejamento e
definição das atividades
propostas.

Encontro de Diálogos com Idosos do
NIC Cajamar

O Núcleo do Idoso de Cajamar, mantido pelo município, e que oferece
atividades diárias para a promoção da qualidade de vida e longevidade
saudável dos maduros participantes, promoveu em parceria com a WFB, o
primeiro Encontro de Diálogos com o NIC.

Agosto
2019

No evento, realizado em 25 de agosto de 2019, o diretor-presidente Raoni
Biasucci e Ricardo Leme, diretor executivo da WFB, apresentaram a história
da modalidade e se conectaram aos idosos participantes do espaço, com
ações empáticas do eixo educação da organização. Participaram também,
Fabiano Rodrigues, campeão brasileiro de futebol e secretário de esportes
do município.

Idosos do NiC, atentos ao evento

Dona Castilho e sua energia impecável

Maria Guerra, coordenadora do NIC com os
diretores da Walking Football Brasil

Nossas atividades

Marisa Donatiello e Gisleine Rosário, da Ong
Colmeia em SP, com Daniel e Lucas WFB

Em agosto de 2019, a Walking Football
Brasil, celebra a parceria com a Ong
Colmeia na cidade de São Paulo, que
passa a integrar a rede de espaços
socioesportivos. A Colmeia é uma
importante organização fundada em
1942 a partir da educadora Marina
Cintra, e que contribui para o
desenvolvimento de crianças, jovens e
suas famílias.
A organização possui um grêmio
esportivo e equipe dedicada ao projeto,
e com essa parceria, se propõe ao
diálogo com os idosos da região e
familiares dos adolescentes atendidos.

Agosto 2019
Outro feito importante, para o aprofundamento da organização junto aos seus
indicadores de impacto, foi a participação de dois diretores da WFB, Daniel Castro e
Lucas Almeida, no programa de formação de Gestores em Avaliação Econômica de
Projetos Sociais promovido pela Fundação Itaú Social.
A Walking
Football Brasil,
aprofundou seu
projeto de
empoderamento
digital e financeiro
de idosos, que
deve ser lançado
ao longo de 2021.

Daniel Castro, apresentando o projeto

Agita Idoso em Diadema

O Agita Idoso faz parte do Programa Agita
São Paulo, criado para o combate ao
sedentarismo, promovendo a atividade física
e os benefícios de um estilo de vida saudável.
Entre os dias 23 e 27 de setembro de 2019, o
município de Diadema, por meio da
Secretaria de Assistência Social em parceria
com as secretárias de Saúde e Esporte e Lazer,
realizaram sua agenda de atividades.
No dia 23/09, foi realizada a abertura no
Shopping Praça da Moça, com atividades de
movimento, monitoradas pelos profissionais
de educação física da WFB.

Setembro
2019
No dia 27, foi realizado
partida de walking football
no município. (página à
seguir)

Equipe WFB no Agita Idoso

Idosos no Shopping Praça da Moça se exercitando

Agita Idoso Diadema

Setembro
2019

No dia 27/09/2019 a
Walking Football Brasil
realizou jogos da
modalidade durante o
evento Agita Idoso.
Os jogos aconteceram com
idosos do CCMI do
município e para criar
experiências
intergeracionais,
adolescentes do Projeto
Água Santa , também
participaram das atividades
em alguns dos jogos.

Idosos participam do jogo no Estádio Mané Garrincha

Crédito foto: Thiago Benedetti

Rubens Teles, profissional de educação física da WFB organizando as atividades

Agita Idoso Diadema

Setembro
2019
Idosas CCMI Diadema

Crédito foto: Thiago Benedetti

Ao lado, prof. Demerval Souza,
gestor técnico WFB, Lucas
Souza e Daniel Castro, diretores
WFB, ao centro, Tiago Ordonez,
gerontólogo, coordenador do
Centro de Convivência da
Melhor Idade (CCMI) de
Diadema, Ronan Xavier, Rubens
Teles e Júlio Luz (WFB).
Daniel Castro em entrevista local

Equipe Walking Football Brasil e Tiago Ordenez

Setembro
2019

Arena Usp: Longevidade Expo

No dia 30 de setembro de 2019, à convite do
professor Dr. Egídio Dórea, da USP 60+,
participamos da Longevidade Expo+ Forum,
apresentando no estande da Arena USP, a
modalidade walking football para diversos
acadêmicos e participantes do evento.
O evento que aconteceu em São Paulo,
abordou qualidade de vida e longevidade e
entra para o calendário oficial de eventos da
cidade.

Equipe WFB em encontro com prof. Dr. Egídio Dorea
da USP – Universidade Aberta à Terceira Idade e Cris
Felipe da área de longevidade da Liga Solidária

Arena USP

Evento Colmeia

Em meio as comemorações de final de
ano, foi realizado em 23 de novembro de
2019, evento da Walking Football Brasil
em parceria com a Colmeia, junto a seu
grêmio recreativo, organizando um
encontro de gerações, entre pais e filhos
jogando a modalidade.
Na abertura do evento, a presidente da
Ong Colmeia, Maria Lucia Capobianco,
agradeceu a parceria.

Novembro
2019
Ricardo Leme, Marisa Donatiello, Raoni
Biasucci, Maria Lucia Capobianco (presidente
Colmeia) e Gisleine Rosário

Jogos entre gerações e profissionais de
educação física em momento de
descontração.

Parceria Ong Colméia

A parceria com a Walking Football Brasil chegou até a
Colmeia em um momento em que a instituição estava
repensando seus projetos, buscando algo novo e que
pudesse trazer ainda mais impacto positivo para os
beneficiários e seus familiares. Recebemos a parceria
com muito carinho e entusiasmo, o conceito do
encontro intergeracional entre as crianças,
adolescentes, seus avós/ responsáveis ajuda muito a
estreitar os vínculos familiares de uma forma leve e
divertida através do futebol.
Gisleine Rosário
Desenvolvimento Institucional Ong Colmeia

Continuar jogando futebol para além
dos 60, 70...
Sr. Diego também participou de jogo entre
gerações.

Estive na ong Colmeia,
para brincar de walking football, minha
primeira experiência e quero dizer que foi
fantástico, porque eu sempre gostei de
jogar futebol, mas parei porque o corpo já
não aguentava mais, doía depois e eu não
conseguia correr tanto.
Aqui (walking football) a gente não corre,
só anda e andar não cansa. Então, tem umas
regrinhas que a gente aprende rapidamente,
mas o importante é que podemos continuar
jogando futebol além dos 60 e além dos 70,
guardando a saúde e a cabeça também,
porque tem que inventar jogar.
O walking football vai crescer muito no
Brasil e vamos formar grandes times.
Sr. Diego

Participante de jogo na Colmeia

Presença em eventos
formativos

Conferência Ethos

Evento Diversidade e Inclusão Whirlpool

A Walking Football Brasil esteve
presente em eventos formativos, por
meio de sua equipe de profissionais, com
intuito de ampliar o olhar para a
diversidade e inclusão, por meio das
melhores práticas de atuação com
longevidade e responsabilidade social.

Desenvolvimento
formativo
Palestra Diversidade e Envelhecimento:
Liga Solidária

Mesa Redonda UniFEI: Licença Social para
Operar, monitoramento e avaliação de
impacto

Ampliação de conhecimento da
equipe WFB

Cris Felipe abrindo o evento com
o prof. Dr. Alexandre
Nascimento na Liga Solidária

Eventos

Raoni Biasucci participa da 1º Futebol
Expo, realizado pela Confederação
Brasileira de Futebol na cidade de São
Paulo.
Na ocasião visitou o estande do Grupo
Mulheres do Brasil.

Eventos
2019

Raoni Biasucci junto à Andrea e Malu do
grupo Mulheres do Brasil no 1º Futebol
Expo organizado pela CBF em set/19

Seguindo a busca por formação a equipe
da Walking Football Brasil participou de
curso oferecido pelo Itaú Social sobre
como construir uma comunicação com
causa capaz de engajar pessoas para sua
iniciativa.

Daniel Castro – diretor WFB, falando sobre o
projeto

Formação de comunicação sobre causas,
Polo – Itaú Social em 18 de novembro de 2020

Formação
Itaú Social

20
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Um ano de grandes desafios

Antes mesmo de apresentarmos nossas ações de 2020, é preciso trazermos
os desafios de um ano atípico e que mereceu todo o nosso cuidado olhando
para os brasileiros maduros, principal grupo impactado pela pandemia que
acomete toda a sociedade global.
Foi preciso que nos reinventássemos nesse período e que pudéssemos levar
experiências positivas pensadas para os idosos em período de isolamento
social.
A diminuição da solidão e os cuidados com o bem-estar físico e emocional,
foram temas determinantes para a criação da campanha Movimenta.me, que
nos envolveu na construção de experiências e atividades em formatos
digitais.
A parceria com o Museu do Futebol, conectando o Movimenta.me junto ao
Revivendo Memórias, colocou ainda mais em prática a nossa capacidade de
escuta ativa e possibilitou um pequeno trabalho de inclusão digital dos
idosos , para que pudessem acessar plataformas digitais para nossas
videochamadas do projeto.
Discutir o idadismo, contribuir para que a sociedade entenda o orgulho 60+
em nosso país, reforçou nosso olhar pura temas que atuaremos
substancialmente em 2021.
Fechamos 2020, com a esperança da imunização em todo o mundo,
acreditando que temas como saúde, bem-estar e qualidade de vida, são
imperativos em nossa sociedade e que a coletividade e cooperação devem
integrar nossa forma de viver no mundo. Bem-vindo 2021.
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Criadores de Atos:
Atados

WFB & Atados

Em janeiro de 2020 a Walking Football
Brasil participou do projeto de
voluntariado da Atados – Criadores de
Atos.
As atividades presenciais mostradas nestas fotos,
ocorreram até a primeira semana de março e a partir daí
todas as atividades passaram a ser realizadas à distância.

+200

horas dedicadas à
certificação de profissionais

Formação contínua
de profissionais

Antes da pandemia, profissionais de
educação física estiveram em
treinamento presencial, coordenado
pelo professor Demerval Souza, Ricardo
Leme, Lucas Souza e Daniel Castro.
Os profissionais tiveram atividades
prático-teóricas.

Treinamento e certificação da equipe de voluntários e profissionais em Ed. Física na metodologia de trabalho
da WFB
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Março
2020

A Liga Solidária é uma organização da
sociedade civil, fundada em 1923 e que
atua com diversos programas
educacionais, de cidadania e de
longevidade.

Ricardo Leme em encontro de alinhamento para as
ações 2020 com a equipe da Liga Solidária

Em maio de 2019, lançamos a
modalidade nessa parceria com a OSC e
realizamos na primeira semana de
março 2020 junto com sua equipe o
planejamento de ações daquele ano.
Infelizmente a pandemia impossibilitou
atividades presenciais na organização,
mas com planejamento de retomada
em 2021.

A foto da reunião acima, ocorreu antes do
período de isolamento social.

O programa Idosos da Liga, tem como missão
propiciar o desenvolvimento das capacidades, na
busca do envelhecimento ativo, para que os idosos
possam ser pessoas cada vez mais protagonistas de
suas próprias vidas e a WFB é um parceiro que está
alinhado com os nossos posicionamentos através da
atividade Física .

Cristine Felipe

Sponsor de Longevidade da Liga Solidária
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Movimenta.me
Março - atual
2020

Campanha
Movimenta.me
Criado e liderado pela
organização da sociedade
civil, Walking Football
Brasil, Movimenta.Me é uma
campanha social e voluntária,
que une amigos, parceiros,
diversas pessoas, organizações
e voluntários, engajados
em produzir conteúdos de
vídeos e experiências positivas,
como: exercícios físicos, cursos,
atividades de entretenimento
e acolhimento, voltada para os
idosos que se encontram
em casa, pelo isolamento social,
nesse momento delicado em
que precisaremos nos unir para
prevenir-se contra o coronavírus.
A campanha teve início durante
a pandemia e teve ampla
aderência de idosos por diversos
lugares.
Os exercícios tiveram curadoria
do professor Demerval Souza e
foram realizados pelos
profissionais da Walking
Football Brasil.

Site da campanha

https://movimenta.me
Link do youtube
https://youtube.com/walkingfootballbrasil

Movimenta.me

A jogadora Rosana
Augusto, campeã pela
Seleção Brasileira de
Futebol e jogadora do
Palmeiras, gravou vídeo
em apoio ao
movimento.

assista
clicando ao lado

O campeão brasileiro
Fabiano Rodrigues
também deixou seu
recado de apoio ao
movimento de bemestar para os idosos em
isolamento social.

assista
clicando ao lado

Parceria Museu do Futebol

Projeto Revivendo Memórias e
Walking Football Brasil
A WFB uniu-se ao Museu do Futebol, para
realização de um projeto de diálogos e
atividades com idosos em isolamento
social.
Desde 2019, o Museu do Futebol
desenvolve o projeto “Revivendo
Memórias” em parceria com o Grupo de
Neurologia Cognitiva e do
Comportamento do Hospital das Clínicas
de São Paulo. O projeto visa o apoio no
tratamento de pacientes com Alzheimer a
partir de temas presentes na exposição
principal do Museu e da mediação com
seus Educadores.

No contexto da pandemia do
Coronavírus, o “Revivendo Memórias” foi
adaptado e ampliado passando a atender
idosos, com ou sem Alzheimer, por
videochamadas. Nos atendimentos, são
estabelecidos diálogos e sugeridas
atividades educativas do Núcleo
Educativo do MF, para o despertar de
memórias afetivas, visando contribuir
para a redução da solidão, ansiedade e
medo ocasionados pela COVID-19 e a
necessidade de distanciamento social.
O projeto “Movimenta.Me” liderado
pela Walking Football Brasil consiste na
articulação de educadores físicos e de
uma rede de parceiros a fim de
disponibilizar conteúdos audiovisuais para
que as pessoas, especialmente idosas,
possam se exercitar e se conscientizar de
forma remota dos benefícios da atividade
física frente ao momento de isolamento
social. (https://movimenta.me)
O Revivendo Memórias e o
Movimenta.Me se uniram e estão
levando aos núcleos de convivência de
idosos, por meio de videochamadas
realizadas em conjunto, atividades
educativas do Museu e propostas de
exercícios para o movimento ativo.

Idosos de organizações como: Liga Solidária, NIC Cajamar e da Ong
EternamenteSou que atua com idosos LGBTQIA+ na cidade de São Paulo,
participaram dos diálogos ao longo de 2020.

Movimenta.me (WFB) & Revivendo
Memórias (Museu do Futebol)

Neste ano de 2020, o Núcleo Educativo do Museu
do Futebol e a WFB juntaram esforços para enfrentar o
isolamento imposto pela pandemia do coronavírus.
Buscando dar continuidade aos seus respectivos
trabalhos, a WFB trouxe os seus atendidos para o
projeto educativo Revivendo Memórias #emcasa, do
Museu do Futebol. A partir do projeto, os educadores
de ambas instituições puderam acolher, ouvir, interagir
e também exercitar as pessoas que mais precisavam de
um momento de atenção, de escuta e de convívio
social, mesmo que à distância, neste contexto de
distanciamento. Essa parceria impactou positivamente
os atendidos, que rotineiramente solicitavam participar
de mais encontros, e proporcionou também uma
injeção de estímulo e afeto nas equipes de educadores
do museu e da WFB que realizaram os atendimentos.
Nesse sentido, tanto o Educativo do Museu do Futebol
quanto a WFB seguiram realizando com afinco, mesmo
virtualmente, a sua missão de trabalhar o acesso, a
Ialê Cardoso e Marcelo Continelli
inclusão e a diversidade por meio do futebol!
Núcleo Educativo do Museu do Futebol

Carlos Chechetti
Founder Revivendo Memórias

Grupo de Neurologia Cognitiva e do
Comportamento HC/FMUSP
Atlantic Fellow Global Brain Health Institute Universidade da Califórnia de São Francisco

Conversar sobre suas paixões pode ajudar
idosos e pessoas com comprometimento da
memória a se engajarem em atividades
cognitivas e combater o isolamento social. A
parceira do Revivendo Memórias com o
Walking Football Brasil, possibilitou
expandir o alcance do projeto ao mesmo
tempo que trouxeram novas ideias. Vamos
trabalhar para que a parceria continue e
assim poderemos criar novos projetos para o
ano que vem!!

A voz da Maturidade!
Participantes do Núcleo do Idoso Cajamar no
Revivendo Memórias e Movimenta.me

Eu agradeço a parceria no período de pandemia,
envolvendo os idosos neste trabalho lindo feito
por vocês. Foi gratificante, nós tivemos um bom
retorno dos idosos e que essa parceria continue
por muito tempo porque é um trabalho lindo.
Muito obrigado à todos e ao Ricardo (WFB) que
nos convidou a fazer parte. No momento de
distanciamento físico para os idosos foi muito
bom esse contato pela internet, conversar, trocar
ideias. Que essa parceria continue firme e forte
em 2021.

Maria Guerra

Coordenadora do Núcleo de Idoso de Cajamar

A importância desse projeto pra mim é principalmente
a interação. Por estarmos nessa época de pandemia,
reduzimos bastante a interação. Mas também me
divirto bastante participando junto com meu marido
que adorou muito o projeto, com as brincadeiras e
exercícios feito durante os encontros virtuais. Sem
duvida o projeto é uma ótima atividade social. Adorei
participar!
Clarice

Participante do NIC Cajamar

Eu amei, pois a hora que a gente passava juntos
nos vídeos, a gente se divertia, ficávamos à
vontade, falávamos de tanta coisa sobre a gente, e
sobre as coisas que a gente passou na vida.
Eu já estou aguardando o próximo projeto.

D. Jacinta e sua filha Mirela
Participantes do NIC Cajamar
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A voz da Maturidade!
Participantes do Núcleo do Idoso Cajamar no
Revivendo Memórias e Movimenta.me

Eu agradeço a oportunidade de ter participado. Foi
muito bom rever meus amigos nas lives, fazer um
pouco de exercícios.
Foi tudo de bom. Os exercícios e os professores
foram maravilhosos.

Edileusa Santos
Participante NIC Cajamar

As atividades foram maravilhosas, principalmente
para as pessoas de idade. Levanta o alto astral da
gente. Eu tenho 73 e gostei muito, e é tão bom
participar, porque a gente pode propor e falar das
coisas que fizemos na vida e continuamos fazendo,
independente da idade.
Que esse projeto não pare e continue cada vez.

Sr. Messias Costa
Participante NIC Cajamar

Eu sou muito feliz e grata por ter conhecido vocês.
Vocês são uma equipe que se dedicam muito aos
idosos. As lives que participei eu gostei demais. Eu
fiquei muito grata, pela amor e pelo carinho que
vocês tem pelos idosos. Foi muito prazeroso e
tenho certeza que o ano que vem ser melhor. Nós
vamos conseguir participar do futebol da terceira
idade.
Muito obrigado pela dedicação e respeito comigo e
com todos os idosos em São Paulo.
Eu sou muito grata, muito grata, grata.
Angélica Carretero
Participante do município de Cajamar
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Nunca é futebol sozinho. É preciso
compreender a maturidade e sua
heterogeneidade.

Em uma população de 34 milhões de
brasileiros 60+ no país, e com aspectos
socioculturais diversos, propor a narrativa
do futebol para incluir, é o que nos posiciona
como organização.
A pretensão de democratizar a modalidade
deve ser orientada pelos nossos valores
inclusivos desde a fundação.
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O futebol também tem 7 cores!
Participantes da organização EternamenteSOU,
voltada para idosos LGBTQIA+

Olá todas e todos. Estou aqui em nome de todos os idosos
atendidos pela nossa instituição, pelo excelente programa
que a Walking Football Brasil ofereceu para nossos idosos
em tempos de pandemia. Tivemos relatos excelentes de
cada um deles e a experiência em estar dentro de um
Museu e compartilhar momentos agradáveis com outras
pessoas foi extremamente essencial e uma ponte pra que
pudesse ser amenizada todas as questões que nos
envolvem neste momento desafiador.
Essa parceria da EternamenteSou e Walking Football
Brasil, para nós foi extremamente importante e queremos
em nome de todas as pessoas que foram beneficiadas
direta e indiretamente, o nosso muitíssimo obrigado.

Rogério Pedro

Presidente e idealizador da
EternamenteSOU

Agradeço a participação no projeto da Walking Football Brasil,
foram muito grandiosos, tocante. Foi importante ver o cuidado, o
carinho, o amor. Todas as atividades sempre voltada para o
cuidado com o outro. O cuidado de fazer amor, com carinho,
foram as coisas que mais me tocaram. Quando me foi sugerida
fazer as atividades nos encontros, eu fiquei pensando se seria
capaz? Foi através dessa capacitação de carinho das pessoas
envolvidas, maravilhosas, eu vi que eu fui capaz. No segundo
encontro quando eu desliguei a webcam, eu chorei muito, pois
antes a atividade física antes, me deixava com vergonha de fazer, e
com vocês eu fiz, devagar, calma e consegui. Foi muito bom me
ver capaz. Eu me emocionei muito, eu estava tocada no meu
coração e meu corpo estava conectado com meu coração,
sentido esse amor.
Através dos encontros com vocês, eu comecei a fazer as
atividades em casa e estou fazendo devagar no meu tempo
e está sendo importante para mim.

Léu Santos
EternamenteSOU

O amor e o carinho que guardo por vocês é grandioso. Vocês
deram o impulso de ser capaz. Tinha perdido isso pelo meu
caminho, pela estrada da minha. Vocês me ajudaram a caminhar
novamente.
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O futebol também tem 7 cores!
Participantes da organização EternamenteSOU,
voltada para idosos LGBTQIA+

Participei com muito desejo de duas atividades
deste projeto! Me senti muito acolhido! Fantástico o
trabalho! Vocês fizeram questão de nos conhecer e
isto mexeu bastante comigo! Saibam que todo
convite de vocês será aceito sem pestanejar.
Obrigado de coração por cada momento!
Ricardo Silva

EternamenteSOU

Por duas vezes tivemos juntos participando desse projeto tão
bacana. Num momento tão crítico para todos, de reclusão,
vocês conseguiram se organizar, “entrar nas nossas casas”
(virtualmente), conversar alegremente.

Trouxeram risadas e luz a esses dias.
Quero agradecer à WFB e Museu do Futebol, a Eternamente
Sou, que não medem esforços para trazer acalanto. A
mensagem é linda: estamos juntos e não vamos desistir.
Silvia Andrade
EternamenteSOU

Sou Dora Cudignola, tenho 68 anos, participo da ONG
Eternamente Sou. Fui convidada a participar do Museu do
Futebol online com encontro muito construtivo.
Conversamos sobre memórias do Futebol, fizemos uma
atividade física com educadores da área, rimos muito e
conversamos um pouco de nós. O encontro foi muito bom é
alegre espero um novo retorno. Parabéns pelo projeto.
Dora Cudignola
EternamenteSOU
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Precisamos fortalecer as
pessoas 60+ para que tenham cada
vez mais orgulho da maturidade.
Para além disso é preciso
conscientizar toda a sociedade a se
engajar contra o idadismo
(preconceito etário).
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Live em parceria com Museu do
Futebol

O Museu do Futebol e a Walking Football Brasil, com apoio da EMS Farmacêutica ,
realizaram no dia 03/09/20, o bate-papo “Orgulho 60+ e Qualidade de Vida com a
Walking Football Brasil“. O evento contou com a participação do prof. Dr. Egídio Dórea,
um dos principais especialistas sobre o idadismo no Brasil (preconceito contra o idoso).
Ele é médico da USP e responsável pela USP 60+.

+5 mil

Engajamentos e participação

assista clicando ao lado

Prêmio
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Selo de Direitos Humanos e
Diversidade

A Walking Football Brasil (WFB),
recebeu em 2020, o Selo Municipal de
Direitos Humanos e Diversidade,
concedido pela Prefeitura Municipal de
São Paulo, na categoria Pessoas Idosas.

O Selo de Direitos Humanos e
Diversidade está em sua terceira
edição e reconhece as boas práticas
de gestão da diversidade e
promoção dos direitos humanos,
realizadas por organizações do
terceiro setor, empresas e
organizações públicas.
Em São Paulo, o maior município
do país, 06 iniciativas promovidas
por organizações sociais foram
contempladas nesta categoria
(pessoas idosas), dentre elas a
prática de walking football e
projetos inclusivos, promovidos
pela Walking Football Brasil.
A cerimônia de premiação ocorreu
no dia 04 de dezembro, em formato
virtual, no auditório do Museu do
Futebol.

clique e assista o momento da premiação

Imprensa
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Imprensa

Principais
notícias

Matéria veiculada na emissora Rede
Globo, apresentada pelos jornalistas
Rodrigo Bocardi e Thiago Oliveira,
falando da Walking Football Brasil.

Clique aqui e acesse a
matéria

Matéria no portal Somos 60+.

Links de imprensa
Veículo

Link da matéria

TV Globo

https://globoplay.globo.com/v/7645131/

Site Instituto Probono

https://probono.org.br/acao/walking-football-brasil-inclui-idososno-esporte-por-meio-do-futebol/

Site Liga Solidária

https://ligasolidaria.org.br/walking-football-liga-solidaria-promoveesporte-inedito-no-brasil-para-idosos/

Repórter Diário Diadema

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2731463/idosos-dediadema-praticam-walking-football/

Site Machado Meyer

https://www.machadomeyer.com.br/pt/imprensa-ij/machadomeyer-advogados-promove-inclusao-de-idosos-por-meio-dofutebol

Blog FIA Gesc

https://fiaigesc.fia.com.br/walking-football-brasil-e-o-movimentocoletivo-movimenta-me/

Site Migalhas

https://www.migalhas.com.br/quentes/302994/machado-meyeradvogados-promove-inclusao-de-idosos-por-meio-do-futebol

Site Jornal ABC do ABC

https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/idosos-diademapraticam-walking-football-89567

Diário Regional

https://www.diarioregional.com.br/idosos-de-diadema-praticamwalking-football/

Site Giro S/A

https://www.girosa.com.br/esportes/nucleo-do-idoso-de-cajamarpromove-aulas-on-line

Diário Cajamarense

https://www.diariocajamarense.com/2020/04/14/nucleo-do-idosode-cajamar-promove-aulas-online.html

Site Cultura SP Gov

http://www.cultura.sp.gov.br/museu-do-futebol-e-walkingfootball-brasil-realizam-evento-digital-nesta-quinta-feira-03-09/

Site Futebol na Veia

https://www.futebolnaveia.com.br/museu-do-futebol-e-walkingfootball-brasil-realizam-evento-digital/

Site Agora Vale

https://www.agoravale.com.br/noticias/brasil-e-mundo/museu-dofutebol-e-walking-football-brasil-realizam-evento-digital-nestaquinta-feira

Portal Somos60Mais

https://www.somos60mais.com.br/selo-de-direitos-humanos-ediversidade-premia-iniciativas-na-categoria-pessoas-idosasiniciativas-que-fazem-a-diferenca-na-vida-dos-60-e-iniciativasque-agregam-valor-a-vida-dos-60/

Parceiros
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Parceiros, apoiadores, cooperação,
organizações e redes

Em 2020, a WFB passa a
integrar o Arena Hub, o
primeiro centro de
inovação e estímulo ao
empreendedorismo, do
ecossistema esportivo no
Brasil. O Arena Hub apoia
e acelera iniciativas,
negócios, tecnologias e
ideias utilizadas pelo
esporte para promover a
transformação social e

digital.

• Núcleo de Idosos dos municípios
de Cajamar e Diadema

Desenvolvimento
Institucional
A Walking Football Brasil, como grande
parte das organizações da sociedade civil,
enfrenta os desafios do desenvolvimento
institucional que atribui a sustentabilidade
das suas atividades.
Muitas organizações que tem idosos como
público prioritário no Brasil, ainda não são
vistas como prioritárias para o investimento
social privado.
Observa-se dessa maneira, de acordo com o
Censo Gife, um dos mais importantes
levantamentos sobre o investimento social
privado do país, realizado pelo Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas, que
concentra um grande número de investidores
sociais empresariais do país, que uma das
temáticas prioritárias de investimentos com
base em seu levantamento de 2018, foi:
Trabalho, Empreendedorismo e Geração de
Renda com 66%, atrás apenas de educação
com 80% (temas super importantes e
necessários a nosso ver). Vale ressaltar que
em grande parte, os investimentos ocorrem
em várias frentes e esse percentual reflete as
áreas onde os investimentos foram comum a
todos os entrevistados para o censo. Juntas
as empresas investiram 3,25 bilhões de reais,
de acordo com a nona edição do censo
publicada em 2019.
Uma curiosidade relevante é que a categoria
Trabalho, Empreendedorismo e Geração de
Renda, até 2016, era dividida no censo em
Formação de Jovens para o Trabalho, que
assumia a segunda posição de investimentos
(60% em 2016) e Geração de Trabalho e
Renda (46% em 2016).

Não desejamos com isso, diminuir a
importância e relevância das diferentes
causas sociais e da amplitude de
investimentos em várias destas causas, que
devem permanecer cada vez mais
crescente e fortalecidas.

O que desejamos com isso, é ampliar a
discussão dos investimentos sociais e somar
os olhares para os mais de 34 milhões de
brasileiros 60+ em nosso país, e claro,
compreendendo a multiplicidade dos idosos
no Brasil, frente às desigualdades enfrentadas
nos diferentes aspectos sociais.
A Walking Football Brasil, desde sua fundação
vem construindo um modelo de governança
e desenvolvimento institucional, que possa
atribuir a sustentabilidade às suas atividades,
em frentes, como projetos cocriados e de
impacto social relevantes, que promovam
experiências significativas de
responsabilidade social, diálogos com partes
interessadas e tendo o esporte, saúde,
educação e cultura, como vetores de
transformação social.
Esse é o nosso desafio para uma
longevidade digna, ativa. Traga sua
empresa para fazer parte com a gente:
Obrigado
Ricardo Leme

Diretor Executivo WFB

contato@wfb.org.br
(11) 98230-7483

Balanço
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Balanço 2020/2019
Balanço realizado pela Quality Associados.

Em um mundo em constante
transformação, em que a inversão
pirâmide etária começa a se tornar
realidade, é preciso pensar coletivamente
em soluções que gerem impacto social à
população sênior no Brasil.

Walking Football Brasil
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www.WFB.org.br
Arena Hub - São Paulo/SP
Rua Palestra Itália, 200
Avenida Paulista, 1374 – São Paulo/SP

Telefone: (11) 98230-7483
contato@wfb.org.br
imprensa@wfb.org.br
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