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CIRCULAR Nº 080/21 
 

ASSUNTO: Estudo sobre as atitudes e valores dos pais em relação à prática do Judo 
 
 

Lisboa, 23 de agosto de 2021 

 

Exmos. Senhores, 
  

Este estudo, pretende ser finalizado em 2021, e tem como objetivo perceber a forma do 

pensamento dos pais, em relação à escolha da prática do judo. É necessário e importante saber 

porque as crianças escolhem o judo como atividade desportiva e como podemos incentivá-los ainda 

mais a participar e permanecer no judo como um desporto que beneficia o seu desenvolvimento. O 

grande papel é jogado pelos pais e a sua atitude em relação ao judo. Para melhor podermos 

planear o desenvolvimento da modalidade, precisamos conhecer a atitude das pessoas em relação 

ao nosso desporto. O objetivo deste estudo é determinar: (1) A atitude dos pais de jovens judocas 

em relação ao desporto de judo; (2) As razões pelas quais inscreveram os seus filhos na prática de 

judo; (3) O contentamento com a escolha do judo como desporto, como atividade para os seus 

filhos; e (4) determinar se existem diferenças entre mães e pais nos valores/atitudes em relação à 

prática do Judo, pelos seus filhos. A amostra envolverá o maior número de pais de jovens judocas 

provenientes de vários Clubes de Judo a nível Nacional.  

Neste estudo iremos utilizar um questionário on-line, com os itens classificados numa escala Likert, 

de uma versão modificada da escala de atitudes, em relação à avaliação do judo, adaptada à 

população portuguesa.  

A FPJ pretende realizar e divulgar os resultados em Ações Nacionais para Treinadores. Ainda com os 

resultados deste trabalho, pretendemos: (1) Criar estratégias de maior captação de jovens para os 

Clubes e para o Judo federado; e (2) Apresentação dos resultados em Conferências Nacionais. 
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Agradecemos a Vossa colaboração na divulgação junto dos pais e do preenchimento deste 

Questionário: 

O link a partilhar será: https://forms.gle/kq9eYm8PyPacZe3t7 

 

 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 
 
 
Dist.: Associações/Clubes/Treinadores/Árbitros 
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