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Introdução: O profissional desempenha um papel fundamental no ambiente 

esportivo, com objetivos variados, do bem-estar ao alto rendimento, associando-se a 

prática à pedagogia do esporte, estudada e aplicada em todos os ambientes. 

Compreendemos que há necessidade de estudos na área da pedagogia do esporte e de 

uma educação continuada àqueles que desejam trabalhar com as lutas. Na literatura é 

inquestionável que as lutas têm um potencial transformador, influenciando 

significativamente o desenvolvimento do indivíduo. A espontaneidade desponta como 

manifestação intrínseca, característica presente há muito tempo na história da 

humanidade. O aprendizado das lutas não se resume na simples ação de ataque e defesa, 

e se concebida como uma prática pedagógica firma-se seguramente na formação 

integral do indivíduo, e não apenas como uma simples repetição de técnicas. Objetivo: 

Dialogar sobre diferentes concepções coletadas com dirigentes de escolas sobre o perfil 

desejável do professor de lutas, identificar suas demandas específicas, proporcionando 

uma reflexão sobre como as lutas são vistas no processo educativo. Metodologia: O 

público da pesquisa são os dirigentes das escolas com ensino fundamental no município 

de Jaguariúna (SP). Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido e responderam a uma entrevista semi-estruturada, gravada para análise a 

partir da análise textual qualitativa. Como resultado, podemos verificar um foco na 

interdisciplinaridade, com busca por um profissional que tenha planejamento 

pedagógico, especialização nas faixas etárias e ativo de forma conjunta com os outros 

profissionais da escola, conhecendo bem o ambiente e os alunos. Considerações finais: 

A Pedagogia do esporte é fundamental na formação do profissional das lutas, para que 

essa prática seja trabalhada de forma significativa, a partir da caracterização dos alunos, 

organização do ambiente, planejamento e determinação de objetivos com foco principal 

no aluno, rompendo preconceitos sobre a prática das lutas, possibilitando a 

democratização e resgate de seus princípios. 
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