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| Descrição | 

O Inventário de Desenvolvimento Pessoal em Jovens (IDPJ/YES) foi 

desenvolvido por Gomes (2009) a partir dos trabalhos originais de Hansen e 

Larson (2005), existindo acerca da sua adaptação portuguesa (ver Gomes & 

Marques, 2013; Gomes, Ramalho, & Dias, 2010). 

O instrumento pretende avaliar as perceções de jovens estudantes acerca 

do desenvolvimento pessoal resultante do envolvimento em atividades 

organizadas (e.g., atividades extracurriculares, programas de intervenção 

comunitários). 

De acordo com a proposta dos autores, o instrumento avalia as 

experiências positivas de desenvolvimento em dois grandes domínios. Assim, o 

desenvolvimento pessoal incluiu três áreas (experiências ao nível da 

identidade, experiências ao nível da iniciativa e competências básicas). O 

desenvolvimento interpessoal também avalia três áreas (relacionamentos 

positivos, trabalho em equipa e competências sociais, e rede de relações com 

adultos, comunidade e trabalho/escola). Cada uma destas áreas específicas é 

representada por dezassete subescalas. 

Adicionalmente, o instrumento inclui cinco subescalas para avaliar 

diferentes tipos de experiências negativas (e.g., stresse, influências negativas, 

exclusão social, dinâmicas de grupo negativas, e comportamentos 

inapropriados dos adultos). 

A versão original do instrumento (1.0) (ver Hensen & Larson, 2002) foi 

objeto de várias análises, representando a versão 2.0 uma reformulação no 

total de itens propostos e uma melhoria nas características psicométricas 

(Hensen & Larson, 2005). 

Em termos gerais, o objetivo dos autores na construção desta nova 

versão do instrumento relacionou-se com a avaliação dos domínios 

desenvolvimentais inerentes à participação dos jovens em programas de 

intervenção bem como das experiências obtidas após essa mesma 

participação. Existem igualmente indicações sobre a utilidade da escala para 
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avaliar as experiências dos jovens em atividades tão distintas como, por 

exemplo, a participação em sala de aula, o convívio com pares e a realização 

de trabalho em “part-time” (Hansen, Larson, & Dworkin, 2003; Larson, Hansen, 

& Moneta, 2006). 

Dados relativos à validade e fidelidade das várias subescalas, indicaram a 

necessidade de conceptualizar os domínios positivo e negativo 

separadamente. Por outro lado, numa análise separada das escalas dentro de 

cada domínio isoladamente também demonstrou as vantagens em tratar cada 

uma delas por si só, enquanto facetas distintas. No entanto, devem-se esperar 

elevadas correlações entre as subescalas do domínio positivo entre si e, do 

mesmo modo, entre as subescalas do domínio negativo entre si. 

Para a adaptação portuguesa, nem todas as subescalas foram 

consideradas, uma vez que algumas delas tinham uma vertente demasiado 

geral (ex: competências cognitivas), poucos itens representativos (ex: 

competências físicas com apenas um item) ou assumiam-se como mais 

direcionadas para programas de intervenção dirigidos a comunidades e/ou 

problemas específicos (ex: normas “pró sociais”; ligações à comunidade; 

ligação ao mundo do trabalho e universitário; dinâmicas de grupo negativas e 

comportamentos inapropriados dos adultos). 

Assim, foram traduzidas e adaptadas quinze das subescalas (ver 

cotação), incluindo-se facetas representativas em todos os domínios avaliados 

pelo instrumento. A tradução dos itens procurou respeitar ao máximo versão 

original do inventário, embora fosse necessário efetuar pequenas alterações no 

sentido de aumentar a adequação dos itens para a avaliação da eficácia de 

programas dirigidos a jovens em geral e não apenas aos que fazem parte de 

comunidades desfavorecidas e/ou que evidenciam determinadas 

problemáticas. Neste processo três itens sofreram alterações no modo de 

formulação (itens 10, 23, 26 e 39) e um foi eliminado (“youth in this activity got 

me into drinking alcohol or using drugs”). 

Todos os itens são respondidos numa escala tipo “Likert” de quatro 

pontos (ex: 1 = Nada; 4 = Muito). Convém referir que nesta adaptação 
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portuguesa, a ordem de apresentação dos itens foi invertida, procurando-se 

assim representar nos valores mais elevados uma maior perceção dos jovens 

relativamente a cada uma das afirmações do instrumento. 

Os “scores” de cada uma das subescalas são calculados através da soma 

dos valores dos itens em cada uma das dimensões, dividindo depois esse valor 

pelo número total de itens de cada subescala. As pontuações mais altas 

significam valores mais elevados em cada uma das dimensões avaliadas. 
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| Cotação | 

 

| Domínios Positivos – Desenvolvimento Pessoal | 

 

i) Experiências ao nível da identidade 

 

Subescalas 

 

Itens 

1. Desenvolvimento da identidade: (3 itens) 
1, 2, 3 

Total = 1 – 4 

2. Reflexão sobre a identidade (3 itens) 
4, 5, 6 

Total = 1 – 4 

 

ii) Experiências ao nível da iniciativa 

 

Subescalas 

 

Itens 

3. Formulação de objetivos: (3 itens) 
7, 8, 9 

Total = 1 – 4 

4. Esforço (3 itens) 
10, 11, 12 

Total = 1 – 4 

5. Resolução de problemas (3 itens) 
13, 14, 15 

Total = 1 – 4 

6. Gestão do tempo (3 itens) 
16, 17, 18 

Total = 1 – 4 

 

iii) Competências básicas 

 

Subescala 

 

Itens 

7. Regulação emocional: (4itens) 
19, 20, 21, 22 

Total = 1 – 4 
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| Domínios Positivos – Desenvolvimento Interpessoal | 

 

iv) Relacionamentos positivos 

 

Subescala 

 

Itens 

8. Relacionamento com pares: (4 itens) 
23, 24, 25, 26 

Total = 1 – 4 

 

v) Trabalho em equipa e competências sociais 

 

Subescalas 

 

Itens 

9. Relacionamento em grupo: (5 itens) 
27, 28, 29, 30, 31 

Total = 1 – 4 

10. “Feedback”: (2 itens) 
32, 33 

Total = 1 – 4 

11. Liderança e responsabilidade: (3 itens) 
34, 35, 36 

Total = 1 – 4 

 

vi) Rede de relações com adultos, comunidade e trabalho/escola 

 

Subescala 

 

Itens 

12. Relação com família: (2 itens) 
37, 38 

Total = 1 – 4 
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| Domínios Negativos | 

 

 

Subescalas 

 

Itens 

13. Stresse: (3 itens) 
39, 40, 41 

Total = 1 – 4 

14. Influências negativas dos colegas (3 itens) 
42, 43, 44 

Total = 1 – 4 

15. Exclusão social (3 itens) 
45, 46, 47 

Total = 1 – 4 

 

 

| Condições de aplicação | 

Após a realização do programa de intervenção 

1) Analisar a aplicação do instrumento com os participantes, explicando o 

objetivo da sua utilização (“analisar o modo como os jovens se sentiram nas 

atividades do programa de intervenção”) e o carácter confidencial da 

recolha dos dados. 

2) Planear 10 a 15 minutos para a aplicação e preenchimento do instrumento. 

3) Organizar um contexto reservado e sossegado: evitar a presença de 

pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do 

instrumento. 
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| IDPJ (YES 2.0) (participantes) | 

Abaixo são indicadas algumas questões relacionadas com a tua participação neste 

programa. Por favor, responde a cada uma das afirmações de acordo com a tua experiência 

no programa e aquilo que sentes após teres feito parte do mesmo. 

Tem em consideração o facto de não existirem respostas certas ou erradas. 

Se alguma situação apresentada não se aplicar ao teu caso em concreto, passa, por 

favor, à frente deixando “em branco” essa questão. 

A tua opinião é muito importante para nós! 

 

Utiliza a seguinte escala para dares a tua opinião: 
 

Nada Um pouco Bastante Muito 

1 2 3 4 

 

Neste programa… Nada  Muito 

1. Tentei fazer coisas novas 1 2 3 4 

2. Tentei uma nova forma de me relacionar com as pessoas 1 2 3 4 

3. Fiz coisas que nunca tinha feito em lado nenhum 1 2 3 4 

4. Comecei a pensar mais no meu futuro 1 2 3 4 

5. Algumas atividades fizeram-me pensar sobre aquilo que eu sou como 

pessoa 
1 2 3 4 

6. Algumas atividades representaram um “ponto de viragem” positivo na 

minha vida 
1 2 3 4 

7. Comecei a formular objetivos pessoais 1 2 3 4 

8. Aprendi estratégias para alcançar os meus objetivos 1 2 3 4 

9. Aprendi a considerar os possíveis obstáculos quando formulo um plano 

de ação para alcançar um objetivo 
1 2 3 4 

10. Aprendi a aplicar toda a minha energia quando tenho de fazer uma 

determinada atividade 
1 2 3 4 

11. Aprendi a “puxar” pelas minhas capacidades quanto tenho de fazer uma 

determinada atividade 
1 2 3 4 

12. Aprendi a centrar a minha atenção quanto tenho de fazer uma 

determinada atividade 
1 2 3 4 

13. Observei o modo como os outros resolviam problemas e aprendi com o 

que eles faziam 
1 2 3 4 

14. Aprendi a desenvolver planos de ação para resolver problemas 1 2 3 4 

15. Usei a minha imaginação para resolver problemas 1 2 3 4 

16. Aprendi a organizar o meu tempo e a não adiar constantemente o que 
tenho de fazer 

1 2 3 4 

17. Aprendi a definir as minhas prioridades 1 2 3 4 

18. Pratiquei formas de me tornar mais autodisciplinado 1 2 3 4 

19. Aprendi a controlar o meu “temperamento”/feitio 1 2 3 4 

20. Tornei-me melhor a controlar o medo e a ansiedade 1 2 3 4 

21. Tornei-me melhor a controlar o stresse 1 2 3 4 

22. Aprendi que as minhas emoções podem afetar o meu rendimento 1 2 3 4 

23. Fiz outro tipo de amigos (ex: amizades com pessoas de outro sexo) 1 2 3 4 

24. Aprendi que tinha muitas coisas em comum com as outras pessoas 1 2 3 4 

25. Fiz amizades com pessoas muito diferentes de mim 1 2 3 4 
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| IDPJ (YES 2.0) (participantes) (cont.) | 
 

Neste programa... Nada  Muito 

26. Fiz amizades com pessoas que tinham ideias e valores diferentes dos meus 1 2 3 4 

27. Aprendi que trabalhar em equipa implica algum envolvimento da minha 
parte para com o grupo  

1 2 3 4 

28. Tornei-me melhor a partilhar responsabilidades 1 2 3 4 

29. Aprendi a ser paciente com os outros membros do grupo 1 2 3 4 

30. Aprendi que o modo como me sinto e aquilo que penso afeta os outros 
membros do grupo 

1 2 3 4 

31. Aprendi que não é necessário gostar dos outros para podermos 
trabalhar em equipa 

1 2 3 4 

32. Aprendi a dar opiniões de um modo construtivo 1 2 3 4 

33. Aprendi a receber opiniões de um modo construtivo 1 2 3 4 

34. Aprendi os desafios e as exigências de ser líder/chefe 1 2 3 4 

35. Consegui com que os outros pudessem confiar em mim 1 2 3 4 

36. Tive a oportunidade de dirigir atividades de grupo 1 2 3 4 

37. Aprendi estratégias que me levaram a melhorar a relação com a minha 
família (ex: pais, irmãos, encarregados de educação, etc.) 

1 2 3 4 

38. Aprendi coisas que serviram para melhorar a forma como converso 
com a minha família (ex: pais, irmãos, encarregados de educação, 
etc.) 

1 2 3 4 

39. As exigências foram tão grandes que eu não pude fazer outras coisas 
que tinha planeado (ex: ir ao cinema, estar com amigos, etc.) 

1 2 3 4 

40. Senti que fiquei com menos tempo para poder fazer outras coisas com 
a minha família 

1 2 3 4 

41. Senti que a minha participação foi mais uma fonte de stresse para mim 1 2 3 4 
42. Senti-me pressionado pelos meus colegas para fazer coisas que não queria 1 2 3 4 

43. Fiz coisas que são moralmente erradas 1 2 3 4 

44. Os meus colegas gozaram-me por algumas coisas que fiz 1 2 3 4 

45. Senti-me como se não fizesse parte das atividades realizadas 1 2 3 4 

46. Senti-me excluído (“de fora”) das atividades realizadas 1 2 3 4 

47. Senti que existiam “grupinhos” de colegas que só se relacionavam entre si  1 2 3 4 
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