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QUEM SOMOS 
A Luta pela Paz é uma instituição sem fins 
lucrativos, fundada por Luke Dowdney em 2000, 
na comunidade da Maré, Rio de Janeiro. Nós 
trabalhamos em comunidades afetadas pela 
desigualdade e violência para que jovens possam 
se desenvolver e contribuir para a construção de 
sociedades seguras e inclusivas. 

Nos últimos 20 anos, além da forte ampliação do 
trabalho no Rio de Janeiro e em Londres, nos 
dedicamos ao treinamento e a capacitação de 
mais de 160 organizações em 25 países, 
desenvolvendo um trabalho de impacto coletivo -
Comunidades Seguras, cujo objetivo é integrar 
diferentes atores públicos e privados na busca por 
soluções conjuntas para o enfrentamento 
da violência.



ACADEMIA
Atuamos diretamente 

com crianças e jovens, 
desenvolvendo seus 
potenciais por meio 

do Esporte, Educação, 
Empregabilidade, 

Suporte Social e Liderança 
Juvenil. 

ALIANÇA
Treinamos e apoiamos 

outras organizações 
ao redor do mundo, 

criando uma aliança entre 
os membros para que 
se tornem mais fortes 

e sustentáveis. 

COLETIVO
Integramos governos, 

sociedade civil e Organizações 
Não Governamentais por 

meio de programas de 
desenvolvimento de jovens 
em comunidades onde os 
recursos são escassos.
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FRENTES DE ATUAÇÃO
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BOXE E ARTES MARCIAIS – sessões esportivas focadas no 
desenvolvimento de habilidades e competências para a vida. 

EDUCAÇÃO – Oferecemos programas de educação para crianças e 
adolescentes em risco de evasão ou jovens que tiveram que abandonar 
os estudos;

EMPREGABILIDADE – apoiamos e capacitamos jovens para o 
acesso ao mercado de trabalho e qualificação profissional;

SERVIÇOS DE SUPORTE SOCIAL – equipes especializadas e 
multidisciplinares que apoiam os jovens a superar as barreiras e
problemas que possam estar enfrentando em suas vidas.

LIDERANÇA JUVENIL – nossos jovens líderes contribuem para o 
desenho de programas, representam a Luta pela Paz externamente e 
influenciam a tomada de decisões em todos os níveis da organização..

5 
PILARES

Em nossas Academias no Rio de 
Janeiro e Londres, apoiamos 
diretamente crianças 
e jovens, desenvolvendo programas 
e serviços baseados em nossa 
metodologia de Cinco Pilares

ACADEMIA 
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SUPORTE

oferecemos apoio aos 
membros de outras organizações 

para se desenvolverem e se 
fortalecerem por meio de 

treinamento, consultoria e troca 
de conhecimento.

ALIANÇA 

TRABALHO 
COLETIVO

unimos as organizações 
por meio de reuniões virtuais 

e físicas, eventos e workshops, 
plataformas de mídia social 

e entrega colaborativa 
de projetos.

FERRAMENTAS

fornecemos acesso 
a ferramentas de desenvolvimento 

por meio do kit de ferramentas 
da Aliança e das melhores 

práticas compartilhadas entre 
os membros.

Usamos o que aprendemos em nossas Academias para treinar e apoiar outras organizações de base comunitária ao 
redor do mundo. Essas organizações formam a Aliança Luta pela Paz, uma comunidade de prática na qual membros 
se apoiam para se desenvolverem e se tornarem mais fortes e sustentáveis.



ALCANCE

+190
25

ORGANIZAÇÕES

PAÍSES
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PROGRAMA DE 
TREINAMENTO
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Baseado nos projetos desenvolvidos nas Academias da Maré e Londres, a LPP sistematiza suas práticas e 
conhecimentos, gerando novas metodologias que disseminamos através dos nossos treinamentos, contribuindo para o 
fortalecimento dos trabalhos desenvolvidos por outras organizações de base comunitária e educadores esportivos sociais. 

PROGRAMA DE TREINAMENTO 

Mapeamento e 
seleção Diagnóstico Formação

Mentoria técnica  

Oficinas remotas e presenciais  

Material esportivo 

Bolsa auxílio 

Aliança 

Comunidade de Prática 

Monitoramento e Avaliação 



v

PROGRAMA DE 
TREINAMENTO NÓS 
COM ELAS  
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Contribuir para a sustentabilidade das iniciativas de 
organizações, projetos ou coletivos de base 
comunitária que trabalham com esporte para o
desenvolvimento.

Promover a disseminação e o intercâmbio de 
conhecimentos para o desenvolvimento de 
organizações de base comunitária e educadores 
sociais esportivos.

Contribuir para o desenvolvimento e capacitação de 
mulheres que desejem atuar em projetos 
esportivos.
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CURRÍCULO
OBJETIVO: fortalecimento de competências e 

habilidades para a utilização de atividades esportivas 

como estratégia pedagógica de desenvolvimento de 

habilidades para a vida de meninas e mulheres.

MÓDULOS: 

1. Esporte para o desenvolvimento

2. História das mulheres no esporte

3. Características de um educadora esportiva social;

4. Como criar um ambiente de aprendizagem 

inclusivo;

5. Práticas pedagógicas para engajamento e 

retenção de mulheres no esporte

6. Violência contra meninas: redes de proteção e 

suporte de meninas e mulheres
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

20 educadoras (10 duplas) 

• Organizações ou coletivos de base comunitária localizadas em comunidades afetadas pela 

desigualdade e violência;

• Atuante ao menos por 2 anos;

• Possuir espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades esportivas;

• Trabalhar ou ter interesse em implementar modalidades esportivas de Boxe e Artes Marciais;

• Disponibilidade para participar de todas as fases do programa;

• Ter acesso a internet e equipamentos para participação das atividades online;

• Alinhamento à visão e aos valores da Luta pela Paz.



CRONOGRAMA 

Ações jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai
Planejamento e preparação

Mapeamento e Seleção

Diagnóstico de Gênero

Programa de Imersão RJ 

Mentoria Técnica à distância 

Suporte financeiro 

Evento de integração Nós com Elas

Integração na Comunidade de Prática 

Sistematização de Guia de Boas Práticas 
Monitoramento e Avaliação 



lutapelapaz.org


