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Resumo  

 

Com base na perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes, propondo-

se que o desenvolvimento positivo na adolescência pode ser melhor compreendido através 

da adoção de um modelo integrativo que considere recursos individuais e das ecologias 

desenvolvimentais em relação a resultados no desenvolvimento, este estudo definiu como 

objetivos analisar a adequação e aplicabilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento 

– Developmental Assets® – na população de adolescentes Portugueses, propondo-se assim 

analisar a sua experiência, bem como explorar a sua relação com resultados no 

desenvolvimento, incluindo Thriving, Perceção do Estado de Saúde, Satisfação com a Vida, 

Afeto Positivo e Afeto Negativo.  

Assim, este estudo com foco na análise da adequação e aplicabilidade do Modelo de 

Recursos do Desenvolvimento inclui uma revisão do Modelo, estudo de adaptação do 

questionário Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors (A&B) para Português-europeu 

e análise da experiência de Recursos em adolescentes, verificando-se que o Modelo 

demonstra ser culturalmente válido, relevante na população de adolescentes Portugueses. De 

uma perspetiva geral, sugere-se que os adolescentes não experimentam os Recursos 

suficientes que os colocam em estado e processo de Optimal Development. Recursos 

Externos e Internos tendem a ter uma validade comparável entre género, idade e grau de 

escolaridade, embora estes possam ser expressos ou experimentados de forma distinta nos 

diferentes subgrupos. Os dados suportam o pressuposto do Modelo relativamente à natureza 

aditiva dos Recursos em relação ao seu impacto sobre resultados positivos no 

desenvolvimento, incluindo, experiência superior de Thriving, melhor do Perceção do 

Estado de Saúde, maior Satisfação com a Vida, maior experiência de Afeto Positivo e menor 

experiência de Afeto Negativo. Os resultados deste estudo indicam o impacto de 

subconjuntos de Recursos na predição de distintos resultados de um desenvolvimento 

positivo, verificando-se que, de uma perspetiva geral, tanto os Recursos Externos como 

Internos contribuíram para a variância nos distintos resultados, salientando-se a contribuição 

mais forte de Recursos Internos tanto em resultados de experiência de Thriving, como 

Perceção de Saúde, Satisfação coma Vida, experiência de Afeto Positivo e de Afeto 

Negativo.  

Sugere-se a aplicabilidade e utilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento 

e da estratégia de Construção de Recursos subjacente ao propósito de proporcionar um 

desenvolvimento ótimo durante a adolescência.  
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Abstract 

 

Based on Positive Youth Development approach, it is suggested that positive 

development in adolescence can be better understood through the adoption of an integrative 

model that considers both individual resources and developmental ecologies in relation to 

results in development, this study aimed to analyze the adequacy and applicability of the 

Developmental Assets® framework in the population of Portuguese adolescents, thus 

proposing to analyze their experience, as well as to explore their relation with results in 

development, including Thriving, Health Perception, Life Satisfaction, Positive Affect, and 

Negative Affect.  

Thus, this study focusing on analysis of adequacy and applicability of the 

Development Assets framework includes a review of the model, adaptation study of the 

survey Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors (A&B) for Portuguese-European, 

and analysis of the experience of Assets in adolescents, verifying that the Model 

demonstrates to be culturally valid, relevant in the population of Portuguese adolescents. 

From a general perspective, it is suggested that adolescents do not experience enough Assets 

that put them in the state and process of Optimal Development. External and Internal Assets 

tend to have a comparable validity between gender, age and educational level, although these 

can be expressed or experienced differently in these different subgroups. The data support 

the assumption of the Model regarding the additive nature of the Assets in relation to their 

impact on positive development outcomes, including, greater experience of Thriving, better 

Health Perception, greater Life Satisfaction, greater experience of Positive Affect and less 

experience of Negative Affect. The results of this study indicate the impact of subsets of 

Assets on the prediction of distinct results of a positive development, verifying, from a 

general perspective, that both External and Internal Assets contributed to the variance in the 

different results, highlighting the strongest contribution of Internal Assets both in Thriving 

experience results, such as Health Perception, Life Satisfaction, experience of Positive 

Affect and Negative Affect.  

It is suggested the applicability and utility of the Development Assets framework and 

the Assets-Building approach to foster positive development in adolescence. 
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Résumé 

 

Dans la perspective du Développement Positif des Adolescents, en proposant que le 

développement positif à l’adolescence puisse être mieux compris grâce à l’adoption d’un 

modèle intégratif qui considère les ressources individuelles et de les écologies du 

développement en relation avec les résultats du développement, cette étude a pour objectif 

d’analyser l’adéquation et l’applicabilité du modèle d’Ressources de Développement –  

Developmental Assets® – dans la population des adolescents portugais, proposant d’analyser 

leur expérience, ainsi que d’explorer leur relation avec les résultats en développement, y 

compris Thriving, Perception de la Santé, Satisfaction à l’Égard de la Vie, Effet Positif et 

Effet Négatif.  

Ainsi, cette étude axée sur l’analyse de la pertinence et de l’applicabilité du modèle 

de Ressources de Développement inclut: une révision du modèle, étude d’adaptation du 

questionnaire Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors (A&B) pour le Portugais-

européen, et l’analyse de l’expérience des ressources chez les adolescents, il est vérifié que 

le modèle démontre sa validité culturelle et sa pertinence pour la population d'adolescents 

Portugais. D’un point de vue général, il est suggéré que les adolescents ne disposent pas de 

ressources suffisantes pour se retrouver dans l’état et le processus de Développement 

Optimal. Les ressources externes et internes ont généralement une validité comparable entre 

genre, âge et niveau d’éducation, bien que ceux-ci puissent être exprimés ou vécus 

différemment dans les différents sous-groupes. Les données supportent l’hypothèse du 

Modèle concernant la nature additive des ressources en ce qui concerne leur impact sur les 

résultats de développement positifs, y compris, expérience supérieure de Thriving, meilleur 

Perception de la Santé, plus grande Satisfaction à l’Égard de la Vie, plus grande expérience 

de l’Affect Positif, et moindre expérience de l’Affect Négatif. Les résultats de cette étude 

indiquent l’impact de sous-ensembles de ressources sur la prévision de résultats distincts 

d’un développement positif, il a été vérifié que, d’un point de vue général, les ressources 

internes et externes ont contribué à la variance des résultats, soulignant la contribution plus 

importante des ressources internes dans les résultats d’expérience de Thriving, tels que la 

Perception de la Santé, Satisfaction à l’Égard de la Vie, d’expérience de l’Affect Positif et 

de l’Affect Négatif. 

Nous suggérons l’applicabilité et l’utilité du modèle de Ressources de 

Développement et de la stratégie de Construction de Ressources sous-tendant l’objectif 

d’assurer un développement optimal au cours de l’adolescence. 
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Preâmbulo 

 

No âmbito da perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes, a conceção 

do adolescente que tem como base as suas forças e o foco nos fatores que propiciam o 

desenvolvimento ótimo, levou ao surgimento de modelos que consideram a dinâmica de 

ambos os níveis individual e contextual de organização com foco em qualidades, recursos e 

experiências positivas dos adolescentes e seus contextos desenvolvimentais, procurando 

assim conceptualizar um desenvolvimento positivo na adolescência. Um destes modelos 

constitui o Modelo de Recursos do Desenvolvimento, conhecido como Developmental 

Assets® (Benson, 2006), que associa características ecológicas positivas (Recursos 

Externos) a qualidades pessoais (Recursos Internos) com o objetivo de compreender o 

desenvolvimento ótimo durante a adolescência. Fundamentado pelas Teorias Sistémicas do 

Desenvolvimento, que consistem numa metateoria relacional do desenvolvimento humano 

propondo uma abordagem integrada na compreensão do desenvolvimento (Ford & Lerner, 

1992; Gottlieb, 1997, Gottlieb, Wahlsten, & Lickluter, 2006; Lerner & Steinberg, 2009; 

Overton, 2006, 1013; Overton & Müller, 2012), central ao Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento encontra-se o pressuposto de que o desenvolvimento humano positivo 

pode ser promovido através da articulação de características individuais e condições 

contextuais favoráveis (Benson et al., 2006), o que constitui de acordo com o Modelo, “the 

fusion of external (i.e., ecological) assets and internal assets” (Benson, 2007, p. 38). Assim, 

o princípio central na teoria subjacente ao Modelo traduz esta ideia de fusão de Recursos 

ecológicos e individuais e propõe que “development sucess is dynamically related to the 

presence of a full complemente of both external and internal assets” (Benson, 2007, p. 38).   

Propondo-se que o desenvolvimento positivo pode ser melhor compreendido através 

da adoção de um modelo integrativo que considere recursos individuais e contextuais em 

relação a resultados no desenvolvimento dos adolescentes, este estudo definiu como 

objetivos analisar a adequação e aplicabilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento 

na população de adolescentes portugueses, sugerindo-se analisar a sua experiência, assim 

como explorar a relação entre a experiência destes Recursos e resultados no 

desenvolvimento, incluindo Thriving, Perceção do Estado de Saúde, Satisfação com a Vida, 

Afeto Positivo e Afeto Negativo.  

Propõe-se a apresentação desta dissertação composta inicialmente por uma breve 

Introdução e dividida em três Capítulos, os quais incluem artigos redigidos, submetidos e/ou 

publicados, durante o processo de desenvolvimento deste estudo.  
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Deste modo, propõe-se inicialmente uma Introdução, pretendendo-se explorar o 

estado atual dos temas em estudo que suportam os objetivos definidos, incluindo a descrição 

de objetivos e método adotado no desenvolvimento deste estudo. 

No Capítulo I propõe-se a apresentação do estudo com foco na experiência de 

Recursos do Desenvolvimento na população de adolescentes. Primeiramente sugere-se uma 

descrição do Modelo, apresentando-se o primeiro Artigo que consiste numa revisão 

integrativa do Modelo de Recursos do Desenvolvimento. No Artigo 2 pretende-se descrever 

o estudo de adaptação do questionário Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors 

(A&B) para Português-europeu, o qual avalia a experiência dos 40 Recursos do 

Desenvolvimento individuais. Posteriormente apresenta-se no Artigo 3 a análise da 

experiência de Recursos do Desenvolvimento em adolescentes portugueses.   

No Capítulo II propõe-se apresentar o estudo que teve como objetivo explorar a 

relação entre a experiência destes Recursos individuais e contextuais compreendidos no 

modelo integrativo de Recursos do Desenvolvimento e resultados no desenvolvimento dos 

adolescentes, incluindo: Thriving, Perceção do Estado de Saúde, Satisfação com a Vida, 

Afeto Positivo e Afeto Negativo.  

Primeiramente propõe-se descrever o estudo empírico que teve como foco explorar 

a relação entre a experiência de Recursos do Desenvolvimento e Thriving. Sugere-se a 

apresentação do Artigo 4, o qual descreve o estudo de adaptação Portuguesa da Escala de 

Thriving na Adolescência, e posteriormente, o Artigo 5, o qual apresenta a análise da 

experiência de Thriving em adolescentes e a sua relação com a experiência de Recursos do 

Desenvolvimento, explorando especificamente quais os Recursos pessoais e contextuais 

preditores de Thriving na adolescência.  

Propõe-se posteriormente apresentar o estudo que teve como objetivo explorar a 

relação entre a experiência de Recursos do Desenvolvimento e a Perceção do Estado de 

Saúde em adolescentes e analisar especificamente quais os Recursos preditores de Saúde 

nesta população. Sugere-se a apresentação deste estudo no Artigo 6. 

No seguimento dos objetivos definidos, pretende-se descrever, sugerindo-se a 

apresentação do Artigo 7, o estudo com foco em explorar relações entre a experiência de 

Recursos do Desenvolvimento e a Perceção de Satisfação com a Vida em adolescentes e 

analisar especificamente quais os Recursos preditores de Satisfação com a Vida nesta 

população.  

Em adição, propõe-se a apresentação do estudo que teve como objetivo explorar a 

relação entre a experiência de Recursos do Desenvolvimento e Afeto Positivo e Afeto 
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Negativo, assim como analisar quais os Recursos do Desenvolvimento preditores Afeto 

Positivo e Afeto Negativo em adolescentes, estudo este que se descreve no Artigo 8. 

O Capítulo III compreende a apresentação de uma discussão geral, incluindo uma 

integração de resultados, limitações, implicações, orientações para a prática e para estudos 

futuros, assim como sugestões decorrentes do desenvolvimento deste estudo. 
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A adolescência, tal como hoje a conhecemos, constitui um conceito recente, cuja 

génese reporta ao início do século XX. A adolescência, entendida como a segunda década 

do ciclo da vida humana, “a década adolescente” (Lerner & Steinberg, 2009, p.7), constitui 

um período de transição entre a infância e a idade adulta, transição esta de natureza 

multifacetada, pelo que o seu estudo compreende diferentes aspetos do desenvolvimento, 

nomeadamente biológico, cognitivo, emocional ou social. Tal proporcionou que 

contemporaneamente a investigação se caracterize pela procura em integrar conceitos 

centrais decorrentes de uma diversidade de perspetivas biológicas, psicológicas, 

sociológicas, históricas e antropológicas para a compreensão do conceito. A adoção de 

abordagens integrativas e ecléticas centra-se essencialmente na compreensão na forma como 

o contexto social interage com as influências biológicas e psicológicas no desenvolvimento 

individual (Steinberg, 2001).  

De facto, as representações da “idade da vida” têm uma longa história que se estende 

desde Hipócrates a Rousseau (Heywood, 2017). No entanto, no século XX observa-se uma 

determinação empírica no campo de estudo do desenvolvimento da criança e adolescente. O 

estudo científico do desenvolvimento da criança e adolescente destaca-se durante o século 

XIX, notado pela natureza informal e casual dos estudos de Charles Darwin e Wilhelm 

Preyer (Heywood, 2017), verificando-se que uma abordagem mais sistemática surge com o 

movimento de Estudos da Criança, durante a década de 1880, por Stanley Hall. Hall, 

considerado por muitos como o fundador da Psicologia do Desenvolvimento, define o estudo 

científico relativo ao desenvolvimento do adolescente com a publicação, em 1904, da sua 

obra de dois volumes intitulada Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, 

anthropology, sociology, sex, crime, religion and education (Hall, 1904). Refletindo o clima 

científico da sua época (Koops & Zuckerman, 2003a, 2003b) em que se verifica a influência 

da teoria evolucionista de Darwin, assim como o trabalho de Haeckel, Hall acreditava que a 

ontogenia recapitula a filogenia e iniciou o estudo da adolescência com uma teoria que a 

descreve como a recapitulação ontogénica, na qual o ser humano se encontra numa fase de 

transição, definindo a adolescência como um período marcado pela Sturm and Drang, (ou, 

Storm and Stress) de perturbação desenvolvimental normativa (Hall, 1904; Overton, 2006, 

1013; Overton & Müller, 2012). O legado mais importante da conceção da adolescência de 

Hall constitui a noção de que a adolescência consiste num período no qual o ser humano se 

encontra numa fase de transição, contudo, e embora poucos investigadores tenham 

reconhecido a especificidade da teoria da recapitulação de Hall, é notória a influência da 
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conceção geral da adolescência na investigação como um período de agitação e stress, 

configurada numa base carencial ou deficitária, constatando-se a influência de modelos 

biológicos reducionistas de determinação genética ou maturacional (Steinberg & Lerner, 

2009).  

Este período, que pode considerado como a primeira fase científica, ocorreu no início 

do século XX até aos anos de 1970, caracterizando-se pela emergência de teorias sobre a 

conceção do desenvolvimento do adolescente e a realização de estudos de natureza 

descritiva, salientando-se os contributos para além de Hall, de Freud, Erikson e Piaget. 

Contudo, verifica-se ao longo desta fase a adoção de modelos Cartesianos em que se 

assumem falsas dicotomias – isto é, natureza versus cultura, continuidade versus 

descontinuidade, estabilidade versus instabilidade, constância versus mudança, básica 

versus aplicada, que limitaram o desenvolvimento do campo (Lerner & Steinberg, 2004, 

2009; Overton, 2006, 1013; Overton & Müller, 2012). Neste contexto, de notar que se se 

observa que, durante esta primeira metade do século XX, a tendência para a maioria da 

literatura e investigação sobre a conceptualização da adolescência refletir a abordagem do 

modelo médico para a saúde, isto é, modelos de saúde mental com foco em problemas e 

défices do desenvolvimento, nos quais a saúde do adolescente é compreendida 

essencialmente como a ausência de sintomas, patologia ou comportamentos que 

comprometem a saúde (Benson, Scales, Hamilton, & Sesma, 2006; Lerner & Steinberg, 

2004, 2009). Verifica-se, assim, que, se alguma conceção positiva do desenvolvimento 

adolescente foi sugerida na literatura – pelo menos até aos anos 90 –, esta centrou-se, 

implícita ou explicitamente, na ausência de comportamentos negativos ou indesejáveis 

(Benson et al., 2006).   

Neste contexto, a partir de 1990 observa-se a adoção das Teorias Sistémicas do 

Desenvolvimento como um quadro conceptual e metodológico, as quais proporcionam uma 

metateoria para o estudo do desenvolvimento do adolescente da qual resultou a emergência 

da perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes (Ford & Lerner, 1992; 

Gottlieb, 1997; Gottlieb et al., 2006; Lerner & Steinberg, 2009; Overton, 2006, 1013; 

Overton & Müller, 2012; Thelen, & Smith, 2006). Deste modo, surgindo no início dos anos 

90 e distinguindo-se nos primeiros anos do século XXI, esta a perspetiva define uma nova 

visão e um novo vocabulário na abordagem da adolescência, representando, como Damon 

(2004, p.15) explica, “the radical change (…) to a more positive vision of youth potential”.  

A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes configurada assim por 

uma metateoria relacional do desenvolvimento humano com base nas Teorias Sistémicas do 
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Desenvolvimento, propõe uma abordagem integrada na compreensão do desenvolvimento, 

envolvendo a integração de todos os níveis de organização desde o biológico e psicológico, 

ao cultural e histórico – compreendendo assim uma rejeição de cisões entre componentes da 

ecologia do desenvolvimento humano, isto é, natureza vs. cultura, procurando superar a 

dicotomização, entre continuidade/descontinuidade, estabilidade/mudança propondo novas 

fusões, sínteses ou integrações sistémicas que substituem assim anteriores dicotomias e 

delimitações reducionistas do processo de desenvolvimento. Tal deve-se ao facto de a 

adolescência para além de se caracterizar por um período de consideráveis mudanças físicas 

e fisiológicas também constituir um momento de notória interdependência da biologia e do 

contexto no desenvolvimento humano, assim como pelo facto de as próprias capacidades, 

relações e motivações do adolescente constituírem, através de relações recíprocas com a sua 

ecologia, uma influência ativa no seu próprio desenvolvimento (Lerner & Steinberg, 2009).  

Salienta-se neste âmbito que a regulação do desenvolvimento envolve relações 

individuo←→contexto mutuamente influentes entre todos os níveis (isto é, relações 

bidirecionais entre a pessoa e o seu ambiente), constituindo estas relações nas conceções do 

desenvolvimento pós-modernas (pós-Cartesianas) o processo básico do desenvolvimento 

humano (Baltes et al., 2006; Gottlieb et al., 2006; Lerner & Steinberg, 2004, 2009; Overton, 

2006, 1013; Overton & Müller, 2012; Thelen, & Smith, 2006). 

Destaca-se, assim, neste campo de estudo, a investigação que considera a dinâmica 

entre os níveis individual e contextual de organização, salientando-se que as múltiplas 

transições que ocorrem a ambos os níveis durante a adolescência envolvem diversas 

ecologias – como por exemplo família, colegas, escola, vizinhos ou comunidade – 

favorecendo o estudo das relações do indivíduo com estes contextos (Lerner & Steinberg, 

2004, 2009). Como consequência, sugere-se que o sistema de desenvolvimento é 

caracterizado por um potencial de mudança sistemática, isto é, pela plasticidade e 

diversidade. Tal propiciou a ideia de que o “desenvolvimento positivo dos adolescentes” 

(Lerner & Steinberg, 2009, p. 10) se baseia no princípio de que o potencial para a 

plasticidade que se verifica em todos os adolescentes constitui um recurso fundamental para 

o desenvolvimento saudável, isto é, se é possível a projeção de famílias, escolas, 

comunidades, programas e políticas de suporte para os adolescentes, o seu potencial para a 

plasticidade pode, assim, ser realizado através de mudanças em direções positivas. Deste 

modo, a diversidade ontogenética constitui o aspeto essencial das ciências do 

desenvolvimento, na medida em que podem ser promovidas mudanças positivas em todas as 
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instâncias da diversidade, mediante ajustamentos saudáveis entre os indivíduos e os 

contextos (Benson et al., 2006). 

Esta mudança de perspetiva transformou deste modo questões de investigação, a 

compreensão de resultados dos estudos científicos, refletindo-se em sugestões para a prática 

em diversas áreas relacionadas com os adolescentes (Damon, 2004). Esta perspetiva define 

assim uma nova abordagem na investigação sobre o desenvolvimento do adolescente, 

apresentando um quadro conceptual e metodológico com uma conceção do adolescente 

baseada nas suas forças, com foco nos fatores que favorecem um desenvolvimento ótimo. 

Benson et al., 2006; Bonell et al., 2016; Damon, 2004; Duncan et al., 2007; Lerner & 

Steinberg, 2004, 2009). A “radical change” observada por Damon (2004, p.15), refere-se ao 

facto de que “the positive youth development perspective emphasizes the manifest 

potentialities rather than the supposed incapacities of young people”. Nesta perspetiva, os 

adolescentes são entendidos, acima de tudo como “resources to be developed” e não como 

“problems to be managed” (Roth & Brooks-Gunn, 2015, p. 2). Neste sentido, de uma 

definição de sucesso no desenvolvimento sob uma perspetiva de conceção da saúde como a 

ausência de doença ou patologia, no âmbito da Perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos 

Adolescentes existe simultaneamente um interesse em definir “the other side of the coin” 

(Benson et al., 2006, p. 895), isto é, os atributos, competências, habilidades, qualidades e 

potenciais necessários para se ser bem-sucedido. Esta dicotomia é captada na afirmação 

“prevention is an important but inadequate goal… problem-free is not fully prepared” 

(Pittman, Irby, Tolman, Yohalem, & Ferber, 2003, p.7). Central à Perspetiva do 

Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes constitui o papel que representa a comunidade 

enquanto contexto multifacetado, assim como o foco na identificação de atitudes e 

competências positivas que favorecem trajetórias de desenvolvimento saudáveis, isto é, 

recursos construtivos do desenvolvimento (Damon, 2004). Deste modo, fundamental é a 

noção de que o desenvolvimento humano deve ser entendido não apenas de uma perspetiva 

centrada no déficit, mas também de uma perspetiva baseada em forças. Damon (2004, p.17) 

observa que “the developmental implications of such an approach are profound, notando 

que, “the assets view addresses key aspects of youth development that are invisible to those 

who have been blinded by the problem-youth perspective”. 

A Perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes compreende assim um 

vasto território de disciplinas, conceitos e estratégias que se centram, de forma sumária, em 

(Benson et al., 2006, Damon, 2004; Lerner & Steinberg, 2004, 2009): 1) um 

desenvolvimento que promove resultados positivos; 2) a natureza da criança e adolescente 
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(com ênfase na capacidade inerente de todos os jovens para o crescimento e desenvolvimento 

positivos) e a identificação de suas forças de desenvolvimento (isto é, atitudes positivas, 

habilidades, competências e valores que melhoram as trajetórias de desenvolvimento); 3) 

realizações específicas para tarefas e etapas de desenvolvimento; 4) e contextos de 

desenvolvimento, isto é, interações com os contextos familiar, escolar, comunitário e social 

que proporcionam suportes, oportunidades e recursos. 

Assim, um aspeto central no âmbito da Perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos 

Adolescentes é a conceptualização e a medição de dimensões de um desenvolvimento bem-

sucedido. Hamilton, Hamilton e Pittman (2004, p. 1) explicam que o termo Youth 

Develpment é utilizado em pelo menos três importantes e diferentes formas relacionadas, 

referindo-se a: um processo natural de desenvolvimento, princípios e práticas. De acordo 

com os autores, refere-se a um processo natural, isto é, a capacidade crescente de um jovem 

entender e agir sobre o meio ambiente. O desenvolvimento humano consiste no desenrolar 

do potencial inerente ao organismo humano em relação aos desafios e suportes do meio 

físico e social. Assim, “development lasts as long as life” (Hamilton et al., 2004, p.1). 

Optimal Development in Youth permite que os indivíduos tenham uma vida saudável, 

satisfatória e produtiva, tanto enquanto jovens, assim como mais tarde enquanto adultos, 

pois ganham a competência de serem independentes e de se comprometerem em atividades 

cívicas. Como anteriormente referido, tanto a hereditariedade como o ambiente influenciam 

o desenvolvimento natural, pelo que, as pessoas podem ativamente moldar o curso do seu 

próprio desenvolvimento mediante escolhas e interpretações de experiências. 

O termo youth development passou também a ser aplicado a um conjunto de 

princípios, uma filosofia ou abordagem que foca o suporte ativo à capacidade de 

desenvolvimento dos adolescentes por indivíduos, organizações, instituições, especialmente 

ao nível comunitário. Deste modo, a abordagem com foco no desenvolvimento dos 

adolescentes centra-se em “enabling all young people to thrive”, combinando dois 

princípios: universalidade ou inclusividade (all youth) e uma abordagem positiva baseada 

em construção de forças – (building on strengths – thriving) (Hamilton, Hamilton, & 

Pittman, 2004, p. 1). De notar que, esta abordagem é entendida deste modo enquanto 

complementar, isto é, se “all youth are to thrive”, considera-se que alguns podem necessitar 

de intervenções que contemplam prevenção e tratamento (Hamilton, Hamilton, & Pittman, 

2004, p. 1). 

Por sua vez, o temo é também utilizado para descrever uma diversidade de práticas 

utilizadas em programas, organizações e iniciativas. Neste sentido refere-se à aplicação dos 
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princípios a um conjunto de práticas ou atividades, que fomentam o processo de 

desenvolvimento. De notar a importância desta distinção, um vez que, enquanto que as 

práticas podem diferir considerando-se os distintos contextos, os princípios, estes são 

consistentes (Hamilton et al., 2004).  

 

Desenvolvimento Positivo – Modelo de Recursos do Desenvolvimento   

 

Processo e Metas do Desenvolvimento na Adolescência 

Hamilton et al. (2004) explicam que o desenvolvimento consiste num processo, não 

um objetivo. As pessoas continuam a se desenvolver ao longo das suas vidas. Deste modo, 

os autores notam que promover o desenvolvimento dos adolescentes consiste num propósito, 

não em um objetivo a ser alcançado. Neste sentido, o propósito do desenvolvimento é 

permitir que a pessoa continue a se desenvolver (Dewy, 1938; Hamilton et al., 2004).  

Contudo, considerar o desenvolvimento desta forma pode dificultar a identificação 

de metas, levando a que em vez de estabelecer comportamentos mensuráveis e concisos, os 

objetivos de desenvolvimento identifiquem experiências no desenvolvimento ou “demands 

for growth” (Hamilton et al., 2004, p. 2). Tal sugere que, o progresso, em oposição à 

realização, consiste no objetivo (Hamilton et al., 2004; Kohlberg & Mayer, 1972). De notar 

que, como explicam Hamilton et al. (2004, p. 2), esta qualidade do desenvolvimento descrita 

enquanto “circular” dificulta a delimitação entre “metas”, e “métodos para alcançar metas”, 

ou seja, “goals and methods, ends and means, and process and product are intertwined”. 

Uma vez que a definição de metas (goal setting) constitui uma parte fundamental no 

planeamento de um programa ou intervenção, o termo developemental goals é utilizado 

reconhecendo-se que, embora estas metas (goals) nem sempre sejam passiveis de serem 

alteráveis para resultados mensuráveis ou objetivos comportamentais, estas são uteis para 

projetar a ação (Hamilton et al., 2004). 

Deste modo, as qualidades humanas que desejamos promover podem ser descritas de 

várias formas (Hamilton et al., 2004). Assim, neste contexto verificou-se a emergência de 

modelos com atenção a fatores que favorecem o desenvolvimento ótimo dos adolescentes, 

com foco em forças, recursos e experiências positivas dos adolescentes e seus contextos 

desenvolvimentais, procurando assim conceptualizar um desenvolvimento positivo 

(Connell, Gambone, & Smith, 2001; Damon, 2004; Eccles and Gootman, 2002; Hamilton et 

al., 2004; Lerner et al., 2005; Lerner et al., 2006; Small and Memmo, 2004). Um destes 

modelos constitui o Modelo de Recursos do Desenvolvimento, conhecido como 
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Developmental Assets® (Benson, 2006), proposto pelo Search Institute, que se destaca como 

um modelo influente (Damon, 2004, Eccles & Gootman, 2002; Hamilton et al., 2004; Small 

& Memmo, 2004). O Modelo identifica 40 Recursos individuais, definidos como relações, 

oportunidades e qualidades pessoais que podem ser exploradas quer ao nível individual, quer 

contextual (familiar, escolar, comunitário), sendo, deste modo, conceptualmente agrupados 

em duas dimensões que compreendem 20 Recursos Externos e 20 Recursos Internos. Isto é, 

os Recursos Externos referem-se às características do ambiente promotoras de saúde, 

nomeadamente, experiências, relações, suporte e oportunidades proporcionadas por pessoas 

na família, escola, comunidade ou pares. Por sua vez, os Recursos Internos consistem em 

crenças, valores e competências e autoperceções que os adolescentes desenvolvem 

gradualmente ao longo do tempo em resultado de inúmeras experiências, sendo o 

crescimento destes Recursos um processo idiossincrático de autorregulação (Benson, 2006, 

2007; Benson et al., 2006; Benson, Leffert, Scales, & Blyth, 1998; Benson & Scales, 2011; 

Benson, Scales, & Syvertsen, 2011; Scales & Leffert, 2004). No Quadro 1 apresenta-se de 

forma sucinta o Modelo (uma análise aprofundada apresenta-se no Capítulo I da presente 

dissertação). Este Modelo começou a ser desenvolvido em 1990, continuando a ser 

aperfeiçoado nos anos seguintes, fundamentado em estudos empíricos sobre o 

desenvolvimento dos adolescentes, prevenção, fatores protetores e resiliência. 

De notar a observação de que temo Asset permite a mesma ambiguidade que é 

atribuída a Developmental Goals, isto é, “Assets are both desirable in themselves (…) and 

useful in obtaining other desirable things that may themselves also be assets (…) (Hamilton 

et al., 2004, p.3). Ou seja, verifica-se que o Modelo de Recursos do Desenvolvimento 

fundamenta-se teoricamente na associação de características ecológicas positivas (Recursos 

Externos) a habilidades, capacidades, valores e qualidades (Recursos Internos), assumindo 

que estes Recursos constituem Blocos de Construção – “Building Blocks” – dinamicamente 

interligados (Benson et al., 2006, p.906) que, em combinação, previnem comportamentos 

comprometedores de saúde (Benson & Scales, 2009a) e propiciam um desenvolvimento 

bem-sucedido (Benson et al., 2006; Scales, Benson, Leffert, & Blyth, 2000; Scales et al., 

2006). Neste sentido, Hamilton et al. (2004, p. 5) observam que o Modelo é util em 

“illustrating the circular nature of developmental goals” na medida em que a investigação 

indica que quanto maior o número de recursos os adolescentes experimentam, menor a 

probabilidade de apresentarem comportamentos comprometedores de saúde e maior a 

probabilidade de revelarem comportamentos positivos (Benson et al., 1998; Benson et al., 

2006; Benson et al., 2011).  
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Quadro 1 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento – Developmental Assets®  

 

Nota. Copyright © 2012, Search Institute, Minneapolis, MN; 800-888-7828; www.search-

institute.org. All rights reserved. Do not reproduce. 

 

Recursos do Desenvolvimento  

Recursos Externos Recursos Internos 

Categoria Suporte  

    Recurso 1: Suporte familiar 

    Recurso 2: Comunicação familiar positiva 

    Recurso 3: Relações com outros adultos   

    Recurso 4: Vizinhança atenciosa 

    Recurso 5: Ambiente escolar cuidador 

    Recurso 6: Envolvimento dos pais com a escola 

Categoria Empowerment  

    Recurso 7: Comunidade valoriza os adolescentes   

    Recurso 8: Adolescentes como recursos   

    Recurso 9: Serviço aos outros 

    Recurso 10: Segurança 

Categoria Limites e Expetativas  

    Recurso 11: Limites na família   

    Recurso 12: Limites na escola 

    Recurso 13: Limites na vizinhança   

    Recurso 14: Adultos modelo de comportamento   

    Recurso 15: Influência positiva dos amigos   

    Recurso 16: Elevadas expectativas 

Categoria Uso Construtivo do tempo 

    Recurso 17: Atividades criativas   

    Recurso 18: Programas para Adolescentes 

    Recurso 19: Comunidade religiosa 

    Recurso 20: Tempo em casa 

Categoria Compromisso com a Aprendizagem 

    Recurso 21: Motivação para a aprendizagem   

    Recurso 22: Compromisso com a escola   

    Recurso 23: Trabalho de casa 

    Recurso 24: Relação com a escola  

    Recurso 25: Satisfação com a leitura   

Categoria Valores Positivos 

    Recurso 26: Atenção 

    Recurso 27: Igualdade e justiça social   

    Recurso 28: Integridade 

    Recurso 29: Honestidade 

    Recurso 30: Responsabilidade   

    Recurso 31: Controlo 

Categoria Competências Sociais  

    Recurso 32: Planear e tomar decisões 

    Recurso 33: Competência interpessoal   

    Recurso 34: Competência cultural 

    Recurso 35: Capacidade de resistência 

    Recurso 36: Resolução de conflitos pacífica 

Categoria Identidade Positiva  

    Recurso 37: Poder pessoal 

    Recurso 38: Autoestima 

    Recurso 39: Sentido de propósito 

    Recurso 40: Visão positiva do futuro pessoal 

http://www.search-institute.org/
http://www.search-institute.org/
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Fundamentado pelas Teorias Sistémicas do Desenvolvimento anteriormente 

abordadas, central ao Modelo de Recursos do Desenvolvimento encontra-se o potencial de 

mudança sistemática (isto é, pela plasticidade e diversidade), que reconhece que a regulação 

do desenvolvimento envolve relações individuo←→contexto mutuamente influentes, sendo 

que, tal pressupõe que o desenvolvimento humano positivo pode ser promovido, através da 

articulação das características dos indivíduos e das ecologias, ou seja, através de uma 

convergência entre recursos individuais e condições contextuais favoráveis (Benson et al., 

2006). Tal sugere que, de acordo com o Modelo, o desenvolvimento positivo ocorre na fusão 

de uma pessoa ativa, comprometida e competente, com ecologias recetivas, de suporte, o 

que constitui “the fusion of external (i.e., ecological) assets and internal assets” (Benson, 

2007, p. 38). As consequências destas interações equilibradas refletem-se tanto ao nível 

individual quanto social, sendo entre estas o alcançar de Thriving individual e a redução de 

comportamentos comprometedores de saúde. Assim, o princípio central na teoria subjacente 

ao Modelo de Recursos do Desenvolvimento traduz esta ideia de fusão de recursos 

ecológicos e individuas e propõe que “developmental success is dynamically related to the 

presence of a full complement of both external and internal assets” (Benson, 2007, p. 38).   

Por sua vez, Hamilton, Hamilton e Pittman (2004, p.6) notam que “distinguishing 

between what is cause and what is effect muddies discussions about outcomes, which makes 

goal setting difficult”; contudo os autores notam que “perhaps part of the appeal of the asset 

construct is precisely that we value assets for themselves as well as for their correlation with 

other desired behaviors and states”. 

Outros exemplos são também notórios na investigação, nomeadamente o modelo de 

Five Cs: Competence, Character, Connections, Confidence, and Contribution (Lerner et al., 

2005), assim como os Recursos identificados pelo Nacional Research Council and Institute 

of Medicine of the National Academy of Sciences, que forneceu um resumo de domínios 

críticos do desenvolvimento na adolescência, adotando a terminologia de Personal and 

Social Assets, categorizados como desenvolvimento físico, intelectual, psicológico, 

emocional e social (Eccles & Gootman, 2002). Central à formulação destes modelos 

observa-se que estes não são contraditórios, mas que se expandem (Hamilton et al.,2004).    

Deste modo, a formulação, nestes Modelos, de principais domínios do 

desenvolvimento dos adolescentes e de objetivos implícitos associados a cada um destes, 

contêm em si vários pontos fortes: representam um conjunto de resultados de pesquisas sobre 

qualidades das pessoas que são bem-sucedidas na maioria dos padrões; fornecem um 

conjunto de metas específicas para o desenvolvimento na adolescência; este conjunto de 
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metas auxilia tanto o design de programas como a sua avaliação; assim como consiste numa 

identificação suficientemente detalhada de recursos para distinguir e explicitar objetivos 

(Hamilton et al.,2004).  

Os Recursos identificados pelo Search Institute apresentam, por exemplo, uma 

substancial sobreposição com a lista de Recursos identificados pelo Nacional Research 

Council and Institute of Medicine of the National Academy of Sciences. Hamilton et al. 

(2004, p. 5) observam que, relativamente a ambos os modelos, “if one adds promote or 

increase to each of the assets they serve well as a list of goals for youth development”. Deste 

modo, os autores notam que a escolha da lista de Developmental Goals a utilizar depende 

em como esta será utilizada, em vez de qual a correta. 

Por conseguinte, o Modelo de Recursos do Desenvolvimento tem demostrado a sua 

aplicabilidade e utilidade em diversas áreas, incluindo psicologia do desenvolvimento 

(Benson et al., 2006), psicologia comunitária (Acosta et al., 2013; Chinman et al., 2012; 

Chinman et al., 2013), educação (Dell et al., 2013; Scales et al., 2006; Starkman, Scales, & 

Roberts, 2006; Stevens & Wilkerson, 2010), trabalho social (Vimont, 2012), psicologia 

clínica e aconselhamento (Duncan et al., 2007; Short & Russell-Mayhew, 2009). Este 

interesse multidisciplinar afirma-se pela aplicabilidade prática do Modelo assim como pelo 

facto de compreender um conjunto de nutrientes importantes para o desenvolvimento e 

comportamento de todos os adolescentes. Consequentemente, este Modelo tem o potencial 

de criar o tipo de visão compartilhada que pode motivar a colaboração e cooperação entre 

profissionais das diversas áreas (Benson et al., 2011).  

 

Recursos do Desenvolvimento e Conceitos Relacionados  

 

Na revisão da literatura referente ao conceito de Developmental Assets uma 

observação a notar refere-se à sua utilização de forma indistinta com os conceitos de Fatores 

Protetores, Invulnerabilidade e Resiliência. Contudo, existem importantes distinções entre 

estes termos a salientar. Fatores protetores são, por definição, conceptualizados no contexto 

de fatores risco (Rutter, 1987a; 1987b; 2000), isto é, constituem fatores que reduzem a 

probabilidade de ocorrer um problema de comportamento quando na presença de fatores de 

risco (Arthur et al., 2002) enquanto que os Recursos são conceptualizados 

independentemente de qualquer moderador como, por exemplo, risco ou adversidade, género 

ou estatuto socioeconómico (Sesma, Mannes, & Scales, 2013).  
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Os conceitos Invulnerabilidade (Werner & Smith, 1989) e Resiliência (Masten, 

2001) desempenharam um importante papel na identificação de qualidades pessoais, 

contudo, por definição, sugerem a realização de uma adaptação positiva que surge apenas 

no contexto de adversidades significativas. Deste modo, referem-se a uma habilidade 

aprendida para lidar com os desafios do ambiente. Sugerem a força pessoal a uma resposta 

a circunstâncias desfavoráveis ao invés de uma adaptação normal aos desafios do 

desenvolvimento humano (Damon, 2004; Sesma et al., 2013).  

Os Recursos do Desenvolvimento dirigem-se a todos os adolescentes ao invés de se 

dirigir apenas a adolescentes vistos como em risco ou necessidade de fatores de proteção, 

isto é, a evidência baseada na investigação sugere que os Recursos têm um efeito no 

desenvolvimento independentemente do contexto de risco ou adversidade, sugerindo-se a 

aplicabilidade universal do Modelo (Damon, 2004; Hamilton et al., 2004; Sesma et al., 

2013).  

 

Experiência de Recursos e a sua Relação com Resultados no Desenvolvimento 

 

O Modelo sugere uma relação entre a experiência de Recursos de Desenvolvimento 

e diversos resultados de um desenvolvimento positivo nos adolescentes, indicando que todos 

os adolescentes beneficiam das experiências, oportunidades, características e qualidades 

pessoais incluídas tanto nos Recursos Externos como nos Recursos Internos. Por sua vez, 

das formulações teóricas no âmbito das Teorias Sistémicas do Desenvolvimento, como 

referimos, emergem vários pressupostos que definem a investigação no âmbito do Modelo 

de Recursos do Desenvolvimento. O pressuposto central na teoria subjacente ao Modelo é 

apresentado como “the more assets, the better” (Benson et al., 2007, p.38). Isto é, refere-se 

à abordagem de Construção de Recursos, a qual sugere que quanto maior o número de 

experiências positivas o adolescente revelar, maior a probabilidade de revelar um 

desenvolvimento bem-sucedido (Benson et al., 2006; Benson et al., 2011). Este pressuposto 

reflete, como referido, a fusão de Recursos de nível individual e ecológico e traduz-se na 

ideia de que um desenvolvimento bem-sucedido está relacionado com a experiência de 

ambos os Recursos Externos e Internos (Benson al., 2006). 

A consequência desta função aditiva é o inverso da observada na investigação sobre 

fatores de risco: o impacto cumulativo de fatores de risco, isto é, resultados negativos 

aumentam aditiva ou exponencialmente à medida que aumenta o número de fatores de risco 

(Esbensen, Peterson, Taylor, & Freng, 2009; Friedman & Chase-Lansdale, 2002; Rutter, 
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1987a, 1987b). Benson et al. (2011, p.204) explicam que um Recurso do Desenvolvimento 

consiste em “an agent or characteristic of the individual or his/her developmental ecologies 

(…) that is related to the increased probability of positive outcomes”, os quais “increase 

additively or exponentially as the number of developmental assets increases”. Benson et al. 

(2006) explicam que existem duas versões deste pressuposto, “vertical pile up of assets” e 

“horizontal pile up of assets”: sugere-se que quanto maior, é o número de Recursos que o 

adolescente experimenta num determinado momento, assim como nos diversos contextos 

nos quais está inserido (implica amplitude contextual, refere-se a contextos ricos em 

Recursos nos quais o adolescente está inserido), melhores resultados tende a apresentar 

dentro de uma variedade de indicadores de bem-estar, académicos, psicológicos e socio-

emocionais. 

Deste modo, sugere-se que o número total de Recursos que o adolescente 

experimenta tem consideráveis implicações na sua saúde e bem-estar, independentemente 

do resultado especificamente em estudo, contudo a investigação indica que cada resultado 

no desenvolvimento em particular não é similarmente afetado por exatamente os mesmos 

Recursos, sugerindo-se assim que Recursos específicos, ou subconjuntos de Recursos, 

melhor predizem resultados particulares. Ou seja, em que a capacidade preditiva dos 

Recursos varia dependendo do resultado especificamente em estudo (Benson & Scales, 

2011; Benson et al., 2011). 

Assim, salienta-se, primeiramente, a pertinência de analisar a adequação e 

aplicabilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento à população de adolescentes 

portugueses. Por sua vez, importa em adição analisar a experiência de Recursos e a sua 

relação com resultados no desenvolvimento, em que se destaca a importância da inclusão na 

análise de conceitos que se têm afirmado no âmbito da perspetiva do Desenvolvimento 

Positivo dos Adolescentes, nomeadamente, o conceito de Thriving, Perceção do Estado de 

Saúde, Satisfação com a Vida e Afeto Positivo e Afeto Negativo. 

 

Thriving  

Thriving é considerada a expressão específica do desenvolvimento positivo na 

adolescência (Benson & Scales, 2009b, p.90). Bundick, Yeager, King e Damon (2010, 

p.882) explicam que Thriving se refere a “developmental goal or telos” com foco nos aspetos 

do desenvolvimento para além da relativa ausência de patologia, e para além da mera 

competência ou simples realização de tarefas desenvolvimentais (Developmental Tasks), 
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levando o conceito de Thriving a ser considerado uma “theory of optimal development (not 

just adequate development)” (Bundick et al., p.891).  

O conceito de Thriving deriva das Teorias Sistémicas do Desenvolvimento 

anteriormente mencionadas (Ford & Lerner, 1992; Gottlieb, 1997; Gottlieb et al., 2006; 

Lerner & Steinberg, 2009; Overton, 2006, 1013; Overton & Müller, 2012), pelo 

reconhecimento do potencial para mudanças sistemáticas intraindividuais ao longo do 

desenvolvimento o qual pressupõe que o desenvolvimento positivo, ou seja, Thriving, pode 

ser alcançado através de uma convergência entre os recursos individuais e condições 

contextuais favoráveis (Benson et al., 2006). Benson e Scales (2009b) explicam que Thriving 

representa a interação relacional dinâmica e bidirecional ao longo do tempo do adolescente 

e contextos desenvolvimentais, e reflete a complexidade de equilíbrio e plasticidade entre a 

pessoa e contextos, continuidade e descontinuidade, estado e processo. Isto é, o construto 

refere-se tanto ao atual desenvolvimento bem-sucedido, isto é, “a localização” em 

indicadores particulares, mas, para além disso, refere-se também ao “caminho” de 

desenvolvimento da pessoa, ou seja, refere-se a uma trajetória de desenvolvimento 

ascendente (upward developmental trajectory), ou ao que Benson e Scales (2009b, p.90) 

designam de “exemplary adaptive development regulations”. 

O Search Institute focou sete indicadores de Thriving na adolescência: Sucesso 

Escolar, Liderança, Ajudar Outros, Preservar Saúde, Adiar Gratificação, Valorizar 

Diversidade e Superar Adversidade (Scales et al., 2000). Estes indicadores foram 

selecionados pela sua relação com diversos resultados positivos ao nível físico, socio-

emocional, psicológico e cognitivo ao longo do desenvolvimento, associações estas que se 

verificam nos adolescentes em diversos contextos socioeconómicos, grupos étnicos e 

géneros. Operacionalizados como estado, sugerem processos globais do desenvolvimento. 

Notamos que existe alguma similaridade entre a noção de indicadores de Thriving e 

Developmental Assets, uma vez que ambos os conceitos se focam na presença de forças na 

vida dos adolescentes. Contudo, os Recursos do Desenvolvimento são conceptualizados 

como “Building Blocks of Success”, enquanto que os indicadores de Thriving são 

considerados “Signs or Markers of Success” (Benson & Scales, 2011, p.673). Deste modo, 

os Recursos do Desenvolvimento, experimentados ao longo do tempo são considerados 

preditores de, ou contribuidores para, o processo e estado de ótimo desenvolvimento, 

representados pelos marcadores de Thriving, isto é, a experiência dos Recursos define as 

condições sobre as quais a experiência de Thriving se torna mais provável, tanto como um 

estado pontual, como um processo de desenvolvimento. 
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Deste modo, sugere-se a importância do desenvolvimento de investigação dirigida a 

conceptualizar e medir resultados de um desenvolvimento ótimo durante a adolescência, ou 

seja, Thriving. 

 

Perceção do Estado de Saúde 

Em geral, como classificaria/avaliaria a sua Saúde? Fraca, razoável, boa, muito boa 

ou excelente? Esta simples questão frequentemente designada de Perceived Health – Saúde 

Percebida – é também comummente referida como Self-Related Health, Self-Assessed 

Health, Self-Evalueted Health, ou ainda Subjective Health (Benyamini, 2011a, 2011b). 

Benyamini (2008, 2011a) explica que as perceções subjetivas das pessoas sobre a sua saúde 

captam fatores físicos, psicológicos e sociais, em congruência com a visão holística da saúde 

compreendida no modelo biopsicossocial, assim como com a definição de saúde da Worl 

Health Organization (1948) enquanto um “estado de completo bem-estar físico, mental, e 

social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade”. Em adolescentes, observa-

se que perceções subjetivas da saúde captam esta visão holística da saúde (Joffer, Jerdén, 

Öhman, & Flacking, 2016). Estas vão mais além de um modelo médico de saúde como 

ausência de doença, na medida em que abrangem “the entire illness wellness continuum” 

(Bishop & Yardley, 2010; Pais-Ribeiro, 2005), bem como proporcionam sumários 

compreensivos do conjunto de fatores que as pessoas consideram como parte constituinte do 

seu próprio conceito de saúde (Benyamini, 2008; Benyamini, 2011a; Pais-Ribeiro, 2005). A 

investigação indica, ainda, que a perceção subjetiva de saúde não só se encontra relacionada 

com várias medidas de saúde, mas também constitui um importante preditor de longevidade 

(Benyamini, 2008; Benyamini, Idler, Leventhal, & Leventhal, 2000; Doiron, Fiebig, Johar, 

& Suziedelyte, 2015; Idler & Benyamini, 1997; Jylhä, 2009), levando a que seja considerada 

como “a proxy measure for health”, em vez de medidas mais detalhadas de saúde 

(Benyamini, 2008, p.10). Em suma, considerando-se perceções de saúde, “the subjective is 

the objective” (Benyamini, 2011a, p. 305). 

As perceções de saúde e doença estão inseridas no contexto pessoal e cultural, pelo 

que fazem parte do processo de socialização, sendo, portanto, o produto de uma interação 

entre características pessoais, ações intencionais de agentes sociais como família, pares e 

sistema educacional, assim como da exposição a várias condições do contexto social no qual 

a pessoa está inserida (Benjamin, 2011a). Dado que a Perceção de Saúde reflete os recursos 

da pessoa, os quais constituem “factors that could lead to different trajectories of future 

health” (Benyamini, 2011b, p.1411), assim como consiste numa avaliação dinâmica, um 
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julgamento relativo não apenas à saúde atual, mas que reflete a trajetória da saúde, trata-se 

de um importante resultado a explorar no desenvolvimento durante a adolescência. Deste 

modo, torna-se relevante compreender como cada uma destas importantes áreas se relaciona 

dadas as implicações para a promoção de um desenvolvimento positivo na adolescência.   

 

Satisfação com a Vida  

No âmbito da perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes a perceção 

de Satisfação com a Vida constitui um importante indicador de um desenvolvimento positivo 

(Park, 2004). Entre os componentes do Bem-Estar Subjetivo, conceptualizado de natureza 

multidimensional, incluindo ambos os componentes cognitivo e afetivo (Diener, Suh, Lucas, 

& Smith, 1999), a Satisfação com a Vida constitui um construto distinto que representa uma 

avaliação cognitiva e global da qualidade de vida como um todo (Pavot & Diener, 1993). A 

Satisfação com a Vida refere-se a um processo de julgamento no qual os indivíduos avaliam 

a qualidade da sua vida com base no seu próprio conjunto de critérios (Shin & Johnson, 

1978), isto é, consiste num julgamento cognitivo consciente da própria vida, no qual os 

critérios de julgamento acerca de como os indivíduos estão satisfeitos se baseiam numa 

comparação com um padrão que cada pessoa estabelece para si própria (Neto, 2003).  

Sugere-se a importância da utilização de medidas independentes das componentes 

afetiva e cognitiva do Bem-Estar (Diener, 2000; 2006), dado que os estudos sugerem que 

diferentes componentes indicam diferentes associações (Diener & Biswas-Diener, 2000; 

Jones, Rapport, Hanks, Lichtenberg, & Telmet, 2003; Jovanovic, 2011; Schimmack, 

Schupp, & Wagner, 2008). 

Deste modo, a Satisfação com a Vida constitui um componente cognitivo do Bem-

Estar Subjetivo desempenhando um importante papel no desenvolvimento positivo. O Bem-

Estar Subjetivo representa um indicador-chave do desenvolvimento positivo, assim como 

um amplo fator de capacitação que favorece resultados positivos em saúde (Park, 2004). Da 

mesma forma que uma elevada experiência de Recursos do Desenvolvimento, também um 

elevado nível de Satisfação com a Vida em adolescentes está associado a boa adaptação e 

saúde mental ótima (Proctor, Linley, & Maltby, 2009). Contudo, a literatura revela que 

poucos estudos exploram a relação entre a perceção de Satisfação com a Vida e Recursos do 

Desenvolvimento no contexto da Perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes, 

considerando-se pertinente explorar esta relação.  
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Afeto Positivo e Afeto Negativo  

O Afeto consiste na componente emocional do Bem-Estar Subjetivo (Diener, Suh, 

Lucas & Smith, 1999), considerado, como referido anteriormente, um conceito amplo e 

multidimensional que inclui como uma dimensão afetiva e cognitiva, separadas e 

moderadamente correlacionadas, ou seja, Afeto Positivo e Afeto Negativo e Satisfação com 

a Vida, respetivamente (Diener & Ryan, 2009). Isto é, a avaliação que a pessoa faz sobre a 

sua própria vida pode assumir assim a forma de afeto, na medida em que a pessoa expressa 

sentimentos positivos ou negativos sobre a sua vida, assim como pode constituir, como 

anteriormente mencionado, uma cognição, na medida em que a pessoa realiza juízos 

racionais de avaliação da sua vida como um todo ou mesmo em aspetos específicos (Galinha 

& Pais-Ribeiro, 2008).  

A investigação com foco na estrutura do Afeto indica dois fatores gerais de humor, 

o Afeto Positivo e o Afeto Negativo, como duas dimensões dominantes e relativamente 

independentes que descrevem a experiência afetiva da pessoa (Watson, Clark, & Tellegen, 

1988; Watson & Tellegen, 1985). Embora os termos Afeto Positivo e Afeto Negativo possam 

sugerir estes dois fatores de humor como opostos, isto é, polos opostos da mesma dimensão, 

estes emergem como dimensões distintas que podem ser representadas como dimensões 

ortogonais (Galinha & Pais-Ribeiro, 2005a; Watson et al., 1988; Watson & Tellegen, 1985). 

Ambos os fatores representam dimensões do estado afetivo – isto é, flutuações transitórias 

no humor (Watson et al., 1988), e refletem, para além do estado afetivo, o humor ou o afeto 

traço dos indivíduos (Tellengen, 1985; Watson & Clark, 1997; Whatson & Clark, 1984). O 

Afeto Positivo e Afeto Negativo indicam funções distintas e complementares (Galinha & 

Pais-Ribeiro, 2005), sugerindo-se que elevado Afeto Positivo se encontra associado à 

ampliação de pensamentos e ações, favorecendo a construção de recursos pessoais a longo 

prazo e otimização de resultados em saúde, enquanto que o elevado Afeto Negativo se 

encontra associado à restrição e foco de pensamentos e ações (Folkman & Moskowitz, 2000; 

Fredrickson, 2004, 2013; Fredrickson & Losada, 2005).  

Fredrickson (2004, 2013) explica, através da Broaden-and-Build Theory, que as 

emoções positivas expandem a consciência, permitindo temporariamente que os indivíduos 

assimilem mais informações contextuais ao seu redor do que durante estados neutros ou 

negativos, denominado Broaden Effect – Efeito Ampliado. Além disso, a investigação sugere 

que as emoções positivas constroem recursos pessoais, denominado Build Effect – Efeito de 

Construção. Isto é, as mudanças ascendentes autogeradas nas emoções positivas que os 
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indivíduos produzem, por sua vez, aumentam os seus recursos pessoais, desde recursos 

físicos e intelectuais, a recursos sociais e psicológicos.  

A investigação com foco no Bem-Estar Subjetivo tende a adotar uma abordagem 

integrativa, isto é, com foco na contribuição dinâmica de fatores pessoais e contextuais, 

verificando-se assim uma tendência de integrar várias linhas de investigação em modelos 

holísticos com o propósito de compreender a interação dinâmica entre diversos fatores do 

Bem-Estar Subjetivo. Esta perspetiva sugere assim que este é influenciado por múltiplas 

variáveis numa interação dinâmica (Brief, Butcher, George, & Link, 1993; Diener & Biswas-

Dienr, 2000). Salienta-se neste sentido a pertinência do Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento, e a relevância de explorar a sua relação com a experiência de Afeto 

Positivo e de Afeto Negativo dadas as implicações para a compreensão de um 

desenvolvimento positivo na adolescência.  

 

 

Objetivos 

 

Propondo-se que o desenvolvimento positivo pode ser melhor compreendido com a 

adoção de um modelo integrativo que considere recursos individuais e contextuais em 

relação a resultados no desenvolvimento dos adolescentes, este estudo definiu como 

objetivos analisar a adequação e aplicabilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento 

na população de adolescentes portugueses, propondo-se assim analisar a experiência de 

Recursos nos adolescentes, bem como explorar a relação entre a sua experiência e resultados 

no desenvolvimento, incluindo Thriving, Perceção do Estado de Saúde, Satisfação com a 

Vida, Afeto Positivo e Afeto Negativo.  

 Propõe-se, para tal, adotando-se um desenho observacional descritivo transversal, 

(1) realizar a adaptação transcultural do questionário Search Institute Profile of Student Life: 

Attitudes and Behaviors® (A&B) com o propósito de (2) analisar a experiência de Recursos 

do Desenvolvimento nos adolescentes. Em adição, pretende-se (3) realizar a adaptação 

transcultural da Escala de Thriving de modo (4) analisar a experiência de Thriving nos 

adolescentes, assim como explorar a sua relação com a experiência de Recursos do 

Desenvolvimento. Propõe-se também explorar a relação entre a experiência de Recursos do 

Desenvolvimento e (5) Perceção do Estado de Saúde, (6) Satisfação com a Vida, (7) Afeto 

Positivo e Afeto Negativo.  
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Método 

 

Participantes 

Considerou-se neste estudo a constituição de uma amostra de conveniência composta 

por 503 estudantes a frequentar o sistema de ensino regular entre o 9º e o 12º ano de 

escolaridade de uma escola pública, com idades compreendidas entre os 13 e 19 anos de 

idade (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género feminino (63%).  

 

Instrumentos 

A avaliação no presente estudo compreende a utilização de um protocolo de 

avaliação constituído pelos seguintes instrumentos (cf. Anexo 1): (1) Questionário Profile 

of Student Life: Attitudes and Behaviors ® (A&B) desenvolvido pelo Search Institute 

(Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998; Search Institute, 2018), sendo objeto de estudo de 

adaptação transcultural para Português-europeu, o qual inclui a avaliação da experiência dos 

40 Recursos individuais, assim como a avaliação de Thriving, comportamentos 

comprometedores de saúde e questões demográficas; (2) Um item de Perceção do Estado de 

Saúde constituinte do questionário SF-36, desenvolvido por Ware, Snow, Kosinski, e 

Gandek (1993) e validado para Portugal por Ferreira e Santana (2003); (3) Escala de 

Satisfação com a Vida (SWLS) desenvolvida por Diener, Emmons, Larsen, e Griffin (1985) 

e Pavot e Diener (1993, 2008), validada para Portugal por Neto, Barros, e Barros (1990); (4) 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) desenvolvida por Watson, Clark, e 

Tellegen (1988) e validada para Portugal por Galinha e Pais-Ribeiro (2005b).  

 

Procedimento 

A aprovação para a realização desta pesquisa foi concedida pela Direção Geral de 

Educação (cf. Anexo 2). Este estudo foi realizado de acordo com os regulamentos relativos 

à ética profissional, conforme declarado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016). A 

Comissão Nacional de Proteção de Dados confirmou o anonimato dos participantes na 

recolha de dados, dando o seu parecer favorável. Foram solicitadas autorizações para a 

recolha de dados ao Conselho Geral e Diretor do Agrupamento de Escolas, e Professores. 

Pais/responsáveis legais de todos os alunos que participaram do estudo assinaram o termo 

de consentimento livre e informado para a recolha de dados, uso e publicação dos resultados. 

A recolha de dados foi realizada anonimamente no contexto de sala de aula com instruções 

padronizadas. Os alunos a quem os pais/responsáveis legais deram consentimento para a 
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participação, foram convidados a responder ao questionário e colocá-lo num envelope. Este 

estudo assegurou o anonimato e a confidencialidade dos dados e a sua utilização exclusiva 

destes para fins de investigação. 

 

Por conseguinte, propõe-se seguidamente a apresentação dos Capítulos I e II que 

compreendem o estudo com foco na análise da adequação e aplicabilidade do Modelo de 

Recursos do Desenvolvimento na população de adolescentes portugueses, propondo-se 

analisar a sua experiência, assim como explorar a relação entre a experiência destes e 

resultados no desenvolvimento dos adolescentes. Propõe-se posteriormente a apresentação 

de uma discussão geral no Capítulo III que compreende uma integração de resultados, 

limitações, implicações, orientações para a prática e para estudos futuros, assim como 

sugestões decorrentes do desenvolvimento deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

 

 Experiência de Recursos do Desenvolvimento em Adolescentes 

 

 

 

 

 

Artigo 1 – Soares, A.S., Pais-Ribeiro, J. L., & Silva, I. (2018). Recursos do 

Desenvolvimento na adolescência: Revisão integrativa. Ciencias Psicológicas, 12 

(1), 45-57.doi:org/10.22235/cp.v12i1.1594 

 

 

Artigo 2 – Soares, A. S., Pais-Ribeiro, J. L., & Silva, I. (2018). Adaptação portuguesa do 

questionário Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors (A&B). Manuscript 

submitted for publication.  

 

 

Artigo 3 – Soares, A. S., Pais-Ribeiro, J. L., & Silva, I. (2018). Experiência de Recursos do 

Desenvolvimento em adolescentes. Manuscript submitted for publication. 
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Recursos del Desarrollo en la Adolescencia - Revisión Integrativa 

 

 

Resumen 

 

El modelo de Recursos del Desarrollo – Developmental Assets® – asocia 

características ecológicas positivas a competencias y valores personales con el propósito de 

comprender un desarrollo óptimo en la adolescencia. El objetivo de la presente revisión es 

describir, analizar y discutir los resultados de la utilización de este modelo. Como criterio 

de elegibilidad se definió la inclusión de estudios que exploran el modelo de Recursos del 

Desarrollo en el marco de la perspectiva del Desarrollo Positivo en la Adolescencia. Se 

consideró la investigación de publicaciones con recurso a las bases de datos electrónicas 

Web of Science, ERIC, Science Direct y SciELO, realizada entre marzo a mayo de 2017. En 

esta revisión se incluyeron 29 artículos publicados entre 1998 a 2015. Se verifica la adopción 

de diversos métodos en cuanto a la identificación de recursos, evaluación y aplicabilidad. El 

modelo demuestra ser culturalmente válido, relevante, en diferentes contextos y 

características socioeconómicas, sugiriéndose su aplicabilidad y utilidad como estrategia de 

un desarrollo positivo en la adolescencia. 

 

Palabras clave: Recursos del Desarrollo, Perspectiva del Desarrollo Positivo de los 

Adolescentes, Revisión Integrativa 
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Recursos do Desenvolvimento na Adolescência – Revisão Integrativa 

 

 

Resumo 

 

O modelo de Recursos do Desenvolvimento – Developmental Assets® – associa 

características ecológicas positivas a competências e valores pessoais com o propósito de 

compreender um desenvolvimento ótimo na adolescência. O objetivo da presente revisão é 

descrever, analisar e discutir os resultados da utilização deste modelo. Como critério de 

elegibilidade definiu-se a inclusão de estudos que exploram o modelo de Recursos do 

Desenvolvimento no âmbito da perspetiva do Desenvolvimento Positivo na Adolescência. 

Considerou-se a pesquisa de publicações com recurso às bases de dados eletrónicas Web of 

Science, ERIC, Science Direct e SciELO, realizada entre Março a Maio de 2017. Nesta 

revisão foram incluídos 29 artigos publicados entre 1998 a 2015. Verifica-se a adoção de 

diversos métodos quanto à identificação de recursos, avaliação e aplicabilidade. O modelo 

demonstra ser culturalmente válido, relevante, em diferentes contextos e características 

socioeconómicas, sugerindo-se a sua aplicabilidade e utilidade como estratégia de um 

desenvolvimento positivo na adolescência.  

 

Palavras-chave: Recursos do Desenvolvimento, Perspetiva do Desenvolvimento 

Positivo dos Adolescentes, Revisão Integrativa 
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Developmental Assets in Adolescence – Integrative Review 

 

 

Abstract 

 

The framework of Developmental Assets® links positive ecological characteristics 

with personal skills and values in order to further the understanding of optimal development 

in adolescence. This review purpose to describe, analyze and discuss results from the 

utilization of this framework. As eligibility criteria was defined inclusion of studies that 

explore the framework of Developmental Assets adopting Positive Youth Development 

approach. Research of publications was conducted through consultation of the electronic 

databases Web of Science, ERIC, Science Direct and SciELO, during March and May of 

2017. In this revision were included 29 articles published between 1998 and 2015. Results 

show the adoption of several methods regarding identification of resources, evaluation and 

applicability. The framework demonstrates to be culturally valid, relevant, in different 

contexts and socioeconomic characteristics, suggesting its applicability and utility as a 

strategy for a positive development in adolescence. 

 

Keywords: Developmental Assets, Positive Youth Development, Integrative Review 
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Distinguindo-se como uma alternativa conceptual aos modelos de saúde mental com 

foco em problemas e défices do desenvolvimento, a perspetiva do Desenvolvimento Positivo 

dos Adolescentes proporciona uma conceção do adolescente que tem como base as suas 

forças, define uma nova abordagem na investigação sobre o desenvolvimento do 

adolescente, assim como possibilita um diferente foco para políticas e programas que visam 

a saúde dos adolescentes (Benson, Scales, Hamilton, & Sesma, 2006; Bonell et al., 2016; 

Damon, 2004; Duncan, 2007; Lerner & Steinberg, 2009).  

No âmbito desta perspetiva surge em 1990 o conceito de Recursos do 

Desenvolvimento - “Developmental Assets” ® - proposto pelo Search Institute (Benson, 

1990) com o objetivo de descrever o que os adolescentes necessitam para um 

desenvolvimento bem-sucedido (Benson, 2006, 2007; Benson et al., 2006; Benson, Scales, 

& Syvertsen, 2011; Scales & Leffert, 2004). Este modelo associa características ecológicas 

positivas (recursos externos) a competências, capacidades e valores (recursos internos), 

assumindo que estes recursos constituem blocos de construção - “Building Blocks” - 

dinamicamente interligados (Benson et al., 2006, p.906) que, em combinação, previnem 

comportamentos de risco (Benson & Scales, 2009) e reforçam um desenvolvimento bem-

sucedido – isto é, Thriving (Benson et al., 2006; Scales, Benson, Leffert, & Blyth, 2000). 

Refletindo a metateoria relacional, enquadrada pelas teorias sistémicas do desenvolvimento, 

conhecidas como Developmental Systems Theory (Ford & Lerner, 1992; Gottlieb, 1997; 

Lerner & Steinberg, 2009), central ao Modelo de Recursos do Desenvolvimento encontra-

se a potencial plasticidade ontogenética que reconhece a existência de relações de 

interdependência reciproca entre os níveis biológico, individual e contextual de organização. 

Tal pressupõe que o desenvolvimento positivo pode ser promovido através de uma 

convergência entre recursos individuais e condições contextuais favoráveis (Benson et al., 

2006) o que constitui de acordo com o modelo, «(…) the fusion of external (i.e., ecological) 

assets and internal assets (…)» (Benson, 2007, p. 38). 

O modelo, cuja configuração original compreendia 30 Recursos do Desenvolvimento 

distribuídos em seis categorias, foi revisto em 1996 (Benson, 1997, 2006) resultando na 

identificação dos atuais 40 Recursos em oitos categorias que integram o modelo (Benson, 

1997, 2006; Benson et al., 1998; Scales & Leffert, 2004), constituindo tanto uma estrutura 

teórica como um modelo de pesquisa aplicada. Estes 40 Recursos identificados organizam-

se em 20 Recursos Externos e 20 Recursos Internos. Os Recursos Externos consistem em 

características do ambiente promotoras de saúde, isto é, experiências, relações, suporte e 
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oportunidades proporcionadas por pessoas na família, escola, comunidade ou pares. Incluem 

quatro categorias: Suporte (suporte familiar, comunicação familiar positiva, relações com 

outros adultos, vizinhança atenciosa, ambiente escolar cuidador, envolvimento dos pais com 

a escola, Empowerment, (comunidade que valoriza os adolescentes, adolescentes como 

recursos, serviço aos outros, segurança) Limites e Expectativas (limites na família, escola e 

vizinhança, adultos como modelos de comportamento, influência positiva dos amigos, 

elevadas expectativas) e Uso Construtivo do Tempo (atividades criativas, programas para 

adolescentes, comunidade religiosa, tempo em casa).  

Os Recursos Internos consistem em crenças, valores e competências e autoperceções 

que os adolescentes desenvolvem gradualmente ao longo do tempo em resultado de inúmeras 

experiências: o crescimento destes recursos um processo idiossincrático de autorregulação. 

Incluem também quatro categorias: Compromisso com a Aprendizagem (motivação para a 

aprendizagem, compromisso com a escola, trabalho de casa, relação com a escola, satisfação 

com a leitura), Valores Positivos (atenção, igualdade e justiça social, integridade, 

honestidade, responsabilidade, crenças de controlo), Competências Sociais (planear e tomar 

decisões, competência interpessoal e cultural, capacidade de resistência, resolução de 

conflitos pacífica) e Identidade Positiva (poder pessoal, autoestima, sentido de propósito, 

visão positiva do futuro pessoal) (para uma análise aprofundada consultar Benson, 2006; 

Benson et al., 2006; Benson et al., 2011; Scales & Leffert, 2004; Soares, Pais-Ribeiro, & 

Silva, 2017). 

De salientar que para além do estudo conceptual e empírico relativamente aos 

elementos fundamentais de um desenvolvimento positivo durante a adolescência, a forma 

como o modelo de Recursos do Desenvolvimento está organizado reflete o propósito da sua 

utilização para fins educacionais e de comunicação pública (Benson et al., 2006). 

O objetivo da presente investigação consiste em descrever analisar e discutir os 

resultados da utilização do modelo de Recursos do Desenvolvimento - “Developmental 

Assets”. 

 

Método 

 

Critérios de Elegibilidade 

Definidas as características específicas dos estudos e publicações a utilizar em 

revisão (Liberati et al., 2009; Pais-Ribeiro, 2014; Whittemore & Knafl, 2005), os estudos 

foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: incluíram-se estudos que exploram 
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o modelo de Recursos do Desenvolvimento no âmbito da perspetiva do Desenvolvimento 

Positivo na Adolescência; que examinam população adolescente (idade compreendida entre 

10 e 19 anos); intervenções baseadas no modelo de Recursos do Desenvolvimento; sem 

restrições por tipo de setting; artigos publicados em Inglês, Português e Espanhol; sem 

restrições no que respeita à data de publicação; estudos com acesso a texto integral. 

Excluíram-se revisões da literatura, comentários, editoriais, sumários de conferências e 

dissertações. 

 

Fontes de Informação e Estratégia de Pesquisa 

Como fontes de informação considerou-se a pesquisa de publicações acessíveis em 

bases de dados eletrónicas, nomeadamente Web of Science, ERIC, Science Direct e SciELO. 

A pesquisa decorreu durante o período de tempo entre Março a Maio de 2017. Na base de 

dados Web of Science (24/04/2017) foi seguido o seguinte procedimento: (1) utilização dos 

termos “Developmental Assets Adolescence”, com opção Search: All Databases, Timespan 

= All years (1900-2017), Search Language = Auto, obtendo-se como resultado um total de 

57 publicações; (2) utilização dos termos “Developmental Assets Adolescent”, com opção 

Search: All Databases, Timespan = All years, Search Language = Auto, obtendo-se 204 

publicações. 

Na base de dados ERIC (02/05/2017): (1) utilização dos termos “Developmental 

Assets Adolescence”, obtendo-se 28 publicações; (2) utilização dos termos “Developmental 

Assets Adolescent”, obtendo-se 99 publicações.  

Na base de dados Science Direct (13/05/2017): (1) utilização dos termos 

“Developmental Assets Adolescence”, obtendo-se 1350 publicações, sendo a pesquisa 

refinada utilizando-se os filtros: (developmental assets adolescence), [All Sources 

(Psychology)], AND LIMIT-TO (topics, "social, adolescent, youth, behavior, student, mental 

health, developmental, mental, risk, sexual, young people, health") AND LIMIT-TO (content 

type, "JL,BS","Journal"), obtendo-se 221 publicações; (2) utilização dos termos 

“Developmental Assets Adolescent”, obtendo-se 2131 publicações, sendo a pesquisa 

refinada utilizando-se os filtros: (developmental assets adolescent), [All Sources 

(Psychology)], AND LIMIT-TO (topics, "social, youth, adolescent, program, student, mental 

health, behavior, mental, community") AND LIMIT-TO (contente type, "JL,BS","Journal") 

obtendo-se 260 publicações.  

Na base de dados SciELO (13/05/2017): utilização dos termos “Developmental 

Assets”, obtendo-se como resultado um total de 10 publicações.  
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Procedimento de Seleção de Estudos  

Da pesquisa nas bases de dados Web of Science, ERIC, Science Direct e SciELO 

resultou um total de 879 publicações. Na fase inicial de seleção foram analisados os títulos 

e resumos identificados pela pesquisa sendo excluídas 755 publicações por não atenderem 

aos critérios definidos. Dezassete publicações foram adicionalmente excluídas, 15 em 

duplicado e 2 inacessíveis a texto integral. Foi examinado o texto completo das restantes 107 

publicações e adotados os critérios de elegibilidade pré-definidos, tendo sido eliminados 74 

estudos por não atenderam aos critérios de inclusão descritos. Vinte e nove estudos 

preencheram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na revisão. 

Na Figura 1 apresentamos o fluxograma no qual são descritas as fases do processo 

de seleção (Liberati et al., 2009). 

 

Resultados 

 

Nesta revisão foram incluídos 29 artigos publicados entre o período de tempo de 

1998 a 2015. A pesquisa sobre o termo Developmental Assets permite identificar a 

publicação de investigação aplicada ao desenvolvimento dos adolescentes em 1998, pelo 

Search Institute (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998). Quatro anos mais tarde surgem 

investigações baseadas no modelo de outras fontes que não o Search Institute (Oman et al., 

2002; Taylor et al., 2002). De uma forma geral, observa-se a adoção de diversos métodos 

quanto à identificação de recursos e sua avaliação, assim como utilização de técnicas de 

recolha de dados tanto quantitativas como qualitativas. Maioritariamente estudos de desenho 

observacional transversal, verificando-se a tendência mais recente de estudos de desenho 

longitudinal. Em menor número verifica-se a publicação de estudos de desenho prospetivo 

e experimental.  

Apresentamos na Tabela 1 uma descrição sucinta dos estudos incluídos em revisão.   

 

Discussão 

 

Conceptualização e Operacionalização do Conceito Recursos do Desenvolvimento 

 

Observa-se a publicação de investigação aplicada ao desenvolvimento dos 

adolescentes utilizando o modelo de Recursos do Desenvolvimento em 1998, pelo Search 

Institute, com os estudos de Benson et al. (1998) e Leffert et al. (1998). Estes surgem com o 
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objetivo de descrever a experiência de Recursos do Desenvolvimento na população 

adolescente assim como a sua relação com resultados de um desenvolvimento positivo. Com 

o propósito de avaliar a experiência dos 40 recursos individuais o Search Institute 

desenvolveu o instrumento Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors® (A&B) 

(Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998) que constitui o instrumento mais utilizado na 

investigação, distinguindo-se pela clareza e simplicidade de interpretação dos dados para 

fins educacionais e de comunicação pública. 

Na revisão verifica-se a adoção de diversos métodos quanto à identificação de 

recursos. Por exemplo, Theokas et al. (2005) utilizaram o questionário A&B numa amostra 

de estudantes no início da adolescência sugerindo uma redução dos 40 recursos a 14, 

agrupados em duas dimensões de ordem superior representando os recursos internos e 

externos propostos a priori pelo modelo (consultar Tabela 1).  

Dando continuidade à pesquisa, o Search Institute desenvolveu o questionário 

Development Assets Profile (DAP). Trata-se de um instrumento útil, contudo não avalia a 

experiência da totalidade dos 40 recursos, centrado a sua avaliação nas categorias que 

refletem a essência dos recursos avaliados no instrumento A&B (Scales et al., 2013).  

Na diversidade de métodos adotados nos vários estudos observa-se a tendência em 

centrar a atenção nas categorias de recursos identificadas no modelo (por exemplo, Murphey, 

Lamonda, Carney, & Duncan, 2004; Taylor et al., 2002; Taylor et al., 2005) constituindo, 

nas palavras de Taylor et al. (2002), uma avaliação indireta dos Recursos do 

Desenvolvimento.  

Oman et al. (2002), no Health Science Center na University of Oklahoma, 

desenvolveram o instrumento Youth Asset Survey (YAS) no qual identificam 10 recursos do 

desenvolvimento (Tabela 1). Os autores desenvolveram a pesquisa sobre a relação entre os 

recursos e comportamentos de risco (Aspy et al., 2010; Atkins, Oman, Vesely, Aspy, & 

McLeroy, 2002; Cheney, Oman, & Vesely, 2015), de modo a que esta informação dirigida 

aos programas de prevenção proporcionasse o desenvolvimento de estratégias com foco nos 

recursos com maior impacto em proteger os adolescentes do envolvimento em 

comportamentos de risco. Posteriormente Oman et al. (2010) adicionaram sete recursos ao 

modelo, melhorando e expandindo a escala de recursos YAS.  

Reininger et al. (2003) desenvolveram o instrumento Adolescent Health Attitude and 

Behavior Survey (AHABS) no qual são identificados 7 recursos (Tabela 1). A seção Youth 

Assets do AHABS foi desenvolvida com base nos constructos desenvolvidos pelo Search 

Institute, contudo, tende a se centrar em recursos externos. Embora a sua utilização para 
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avaliar o impacto de recursos em diversas áreas na vida dos adolescentes pareça ser limitada, 

sugerindo-se útil para programas que visam um estudo aprofundado sobre o comportamento 

sexual nos adolescentes, Valois, Zullig, Huebner e Drane (2009) demonstram que também 

pode ser útil na pesquisa sobre o papel de recursos em resultados de um desenvolvimento 

positivo.     

Observa-se que, adotando diversos métodos, os vários estudos salientam a 

importância de uma visão holística na identificação de recursos nos adolescentes, 

considerando tanto as características pessoais, como do contexto ecológico. É colocada a 

enfase na perceção do adolescente da experiência de recursos, notando-se a exceção de dois 

estudos que apresentam a avaliação da perspetiva parental (Aspy et al., 2010; Atkins et al., 

2002). Destaca-se a importância de a identificação de recursos focar os diversos contextos 

da vida dos adolescentes, nomeadamente contexto familiar, social, escolar e comunitário.   

 

Recursos do Desenvolvimento e Resultados no Desenvolvimento  

 

O pressuposto fundamental do modelo é o de que quanto maior o número de 

experiências positivas o adolescente revelar, maior a probabilidade de um desenvolvimento 

bem-sucedido (Benson et al., 2006; Benson et al., 2011). Isto é, central na teoria subjacente 

encontra-se o princípio de “the more assets, the better” (Benson, 2007, p.38), ou “vertical 

pile up of assets”, o qual sugere que os recursos são aditivos ou cumulativos. Este reflete a 

fusão de recursos de nível individual e ecológico e traduz-se na ideia de que um 

desenvolvimento bem-sucedido está relacionado com a experiência de ambos os recursos 

externos e internos (Benson, 2007; Benson et al., 2011). Neste sentido, importa analisar os 

dados da investigação empírica sobre a experiência de recursos e a sua relação com 

resultados no desenvolvimento. 

A pesquisa com base nesta abordagem tende a explorar este princípio aditivo dos 

recursos, sugerindo que quanto maior o número de recursos o adolescente experimenta 

menor a probabilidade de revelar comportamentos de risco (Atkins et al. 2002; Benson et 

al., 1998; Leffert et al., 1998; Macedo, & Kublikowski, 2009; Oman, 2002) mesmo em 

contextos particulares (Chew, Osseck, Raygor, Eldridge‐Houser, & Cox, 2010). Esta relação 

pode ainda ser observada prospectivamente (Cheney, Oman, & Vesely, 2015), inclusive em 

adolescentes em contextos sociais particularmente desafiadores (Taylor et al., 2002).  

Importa notar que, para além da pesquisa sobre comportamentos de risco ou 

negativos na adolescência, assim como sobre comportamentos adequados ou competência, 
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observa-se a tendência de a investigação procurar focar o que define não apenas um 

desenvolvimento normal ou adequado, mas um desenvolvimento ótimo, isto é, Thriving 

(Sesma et al., 2013; Scales et al., 2000). Consistindo um conceito em estudo (consultar, por 

exemplo, Bundick et al., 2010; Lerner et al., 2010; Sesma et al., 2013; Scales, Benson, & 

Roehlkepartain, 2011), na revisão da literatura relacionada com o conceito de Developmental 

Assets observa-se a conceção de Thriving apresentada pelo Search Institute (Scales et al., 

2000; Sesma et al., 2013) a mais frequentemente adotada na investigação. Alguns estudos 

procuram expandir o conceito adicionando indicadores na pesquisa (Alvarado & Ricard, 

2013; Scales, Leffert, & Vraa, 2003), notando-se a atenção na adaptação do conceito ao 

contexto cultural particular ao qual esta se dirige (Taylor et al., 2005). Os dados sugerem 

uma relação positiva entre a experiência de recursos e comportamentos de Thriving 

(Alvarado & Ricard, 2013; Benson et al., 1998; Scales et al., 2000; Scales, Leffert, & Vraa, 

2003; Theokas et al., 2005) verificando-se que recursos e resultados de Thriving se 

encontram prospectivamente relacionados (Taylor et al., 2005). 

A investigação tem também evoluído no sentido de incluir a avaliação de conceitos 

que se têm afirmado no âmbito da perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes 

como indicadores de um desenvolvimento positivo (Park, 2004), destacando-se a perceção 

de satisfação com a vida (Oman, Vesely, Aspy, & Tolma, 2015; Santos & Gonçalves, 2016; 

Valois et al., 2011), saúde mental positiva (Filbert & Flynn 2010).  

Sugere-se que os adolescentes que revelam a experiência de maior número de 

recursos tendem a revelar trajetórias desenvolvimentais positivas, apresentando melhores 

resultados em diversos indicadores comportamentais, académicos, psicológicos, socio 

emocionais e de bem-estar (Filbert & Flynn, 2010; Oman et al., 2015; Santos & Gonçalves, 

2016; Scales et al., 2006; Taylor et al., 2002; Valois et al., 2009). Deste modo sugere-se que 

o número total de recursos que o adolescente experimenta tem consideráveis implicações na 

sua saúde e bem-estar, independentemente do resultado especificamente em estudo. 

Contudo, verifica-se que cada resultado não é afetado similarmente por exatamente os 

mesmos recursos, como se observa na Tabela 1, vários recursos específicos, ou subconjuntos 

de recursos, melhor predizem resultados concorrentemente (Aspy et al., 2010; Chew et al. 

2010; Filbert & Flynn, 2010; Leffert et al., 1998; Scales et al., 2000; Taylor et al., 2002; 

Theokas et al., 2005; Murphey et al., 2004; Valois et al., 2009) e longitudinalmente (Cheney 

et al., 2015; Oman et al., 2015; Scales et al., 2006; Taylor et al., 2002; Taylor et al., 2005), 

com os recursos variando dependendo do resultado em estudo. 
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Experiência de Recursos e Diversidade 

 

Por sua vez, importa analisar a relevância e adequação do modelo de Recursos do 

Desenvolvimento a todos os adolescentes. Nos vários estudos observamos que os elementos 

que constituem tanto os recursos externos como internos tendem a ter uma validade 

comprável entre género, grau de escolaridade, etnia, contexto geográfico, cultural e 

socioeconómico, embora frequentemente expressos ou experimentados de forma distinta nos 

diversos grupos estudados. Sugerem-se semelhanças e diferenças na forma como os 

diferentes recursos podem funcionar em diferentes grupos. 

Observa-se uma relação entre recursos e diversos resultados de um desenvolvimento 

positivo, indicando que todos os adolescentes beneficiam das experiências, oportunidades, 

tipos de suporte e características pessoais incluídos tanto nos recursos externos e como 

internos, considerando-se contextos particulares (Chew et al., 2010; Filbert & Flynn, 2010; 

Taylor et al., 2002; Taylor et al., 2005) e diferentes grupos étnicos (Benson et al., 1998; 

Leffert et al., 1998; Scales et al., 2000; Scales et al., 2003; Valois et al., 2009).   

Por sua vez, sugere-se distintos recursos mais fortemente relacionados a resultados 

específicos em diferentes grupos de adolescentes. Observam-se diferenças entre género na 

experiência de recursos e a sua relação com resultados, verificando-se que as raparigas 

tendem a revelar a experiência de um número superior de recursos (Aspy et al, 2010; Benson 

et al., 1998; Leffert et al., 1998, Macedo & Kublikowski, 2009; Scales et al., 2000, Scales et 

al., 2003; Valois et al., 2009). A experiência de recursos pode ser contextualmente 

influenciada pela idade e/ou grau de escolaridade, observando-se que os estudantes mais 

jovens tendem a apresentar a experiência de um número superior de recursos (Aspy et al, 

2010; Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998, Macedo & Kublikowski, 2009; Scales et al., 

2000, Scales et al., 2003; Valois et al., 2009). Considerando-se diferentes grupos étnicos, 

sugere a existência de uma especificidade ou singularidade na experiência de recursos, 

observando-se que diversos recursos parecem estar mais fortemente relacionados a 

resultados específicos apenas para grupos particulares (Scales et al., 2000; Scales et al., 

2003; Valois et al., 2009).  

De uma forma sucinta, estes dois tipos de resultados, que representam aspetos de 

similaridade e diversidade, permitem a identificação de recursos relevantes para todos os 

adolescentes, ao mesmo tempo que destacam a importância de recursos específicos em 

adolescentes com diferentes características proporcionando a oportunidade do 

desenvolvimento de estratégias de promoção de um desenvolvimento positivo culturalmente 
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relevantes, apropriadas ao género e idade, sensíveis às necessidades dos adolescentes 

atendendo às suas características particulares. 

 

Aplicabilidade do Modelo em Programas de Intervenção  

 

A investigação sugere a utilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento e da 

estratégia de Construção de Recursos em programas com foco no desenvolvimento positivo 

dos adolescentes. O modelo sugere a probabilidade de eficácia de uma dupla estratégia 

aplicada a políticas e programas, tanto em procurar construir todos os 40 recursos na 

ecologia dos adolescentes, assim como visar especialmente a promoção de grupos 

específicos de recursos dependendo dos objetivos projetados por programas, organizações 

ou comunidades (Benson 2006; Benson et al., 2006; Benson et al., 2011). 

A revisão da literatura permite verificar a aplicabilidade do modelo como uma 

estratégia de um desenvolvimento positivo na adolescência em diferentes contextos e 

culturas. Atkiss et al. (2011) salientaram a importância da utilização de intervenções 

culturalmente sensíveis, notando que são as necessidades e recursos de cada contexto em 

particular que moldam as atividades de um programa. Os autores exploraram a eficácia da 

integração do modelo num programa piloto para adolescentes e verificaram que, ao nível 

individual, os adolescentes revelaram um aumento na experiência de recursos internos e 

externos através do envolvimento no programa. Scales et al. (2013), com a implementação 

do programa Kishoree Kontha em aldeias do Bangladesh, observaram que a intervenção 

contribuiu para um aumento significativo na experiência de recursos nas participantes do 

projeto, sugerindo a sua eficácia e utilidade do modelo como uma abordagem para promover 

um desenvolvimento positivo.  

No estudo de Heinze (2013), observa-se a utilidade do modelo em contextos 

particulares, aplicado a adolescentes em abrigos de emergência, uma população que, como 

o autor sublinha, tradicionalmente é examinada a partir de uma perspetiva baseada em 

deficit. Neste estudo, os adolescentes admitidos em abrigos de emergência revelaram menor 

número de recursos comparativamente à população geral, verificando-se nos resultados 

recolhidos dos participantes no programa uma melhoria nos resultados de desenvolvimento 

positivo. 

Acosta et al. (2013), Chinman et al. (2012) e Chinman et al. (2013) avaliaram a 

eficácia da intervenção Assets Getting To Outcomes (AGTO), uma abordagem para 

promover Recursos do Desenvolvimento, enquanto estratégia para um desenvolvimento 
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positivo com objetivo de prevenção. Nestes estudos, os dados recolhidos da capacidade 

individual e de desempenho do programa sugerem que a capacidade dos profissionais prevê, 

em parte, o desempenho de programas de prevenção, verificando-se que a utilização da 

intervenção de suporte à implementação AGTO produziu melhorias na capacidade dos 

profissionais e consequentemente no desempenho do programa. 

Dell et al. (2013) exploraram a aplicabilidade e utilidade do modelo de Recursos do 

Desenvolvimento na identificação de metas e objetivos de um programa, notando a 

importância da atenção em alinhar os serviços dos profissionais de saúde com um modelo 

teórico baseado na evidência para fins de avaliação, constituindo uma base necessária para 

medir o sucesso de uma intervenção.  

Estes estudos sugerem a aplicabilidade do modelo como uma estratégia de um 

desenvolvimento positivo na adolescência, verificando-se que a identificação e avaliação de 

Recursos permite o desenvolvimento de programas baseados em estratégias de Construção 

de Recursos culturalmente específicas e inclusivas.  

 

Conclusão 

 

Nesta revisão observamos que o modelo de Recursos do Desenvolvimento que 

compreende um conjunto de experiências, relações, habilidades e valores, que constituem os 

“nutrientes” pessoais e ecológicos necessários para um desenvolvimento bem-sucedido 

(Benson et al., 2011), demonstra ser culturalmente válido, relevante, em diferentes contextos 

e características socioeconómicas.  

Como observamos, os estudos sugerem os recursos pessoais e dos contextos 

ecológicos positivamente associados com resultados de um desenvolvimento saudável e 

inversamente relacionados com comportamentos problemáticos, sugerindo-se também que 

que vários recursos específicos melhor predizem resultados concorrentemente e 

longitudinalmente, recursos estes cuja contribuição depende do resultado particularmente 

em atenção.  

Para além da importância de recursos específicos em resultados particulares, e 

embora se reconheça a utilidade de selecionar recursos específicos para incorporar em 

programas, importa notar que estas experiências são parte integrante de um conjunto global 

de recursos que propiciam um desenvolvimento saudável. Sugere-se que nenhum dos 

recursos opere isoladamente, isto é, por exemplo, alguns recursos podem funcionar como 

precursores de outros recursos (Leffert et al., 1998). Por este motivo, será necessária futura 
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investigação para compreender a interação entre os recursos, a suas fontes de 

desenvolvimento e o seu papel enquanto mediadores ou moderadores de comportamentos.  

Este modelo permite a identificação de recursos relevantes para todos os 

adolescentes, ao mesmo tempo que destaca a importância de recursos específicos em 

adolescentes com diferentes características. Esta variedade de relações sugere algo de 

distintivo em como alguns adolescentes experimentam ou expressam os recursos, 

salientando-se a importância de considerar diferenças na experiência de recursos ao procurar 

promover um desenvolvimento positivo nos adolescentes. Será necessária futura pesquisa 

para compreender como os adolescentes em distintos contextos e culturas experimentam de 

formas semelhantes e de formas distintas os recursos do desenvolvimento, salientando-se 

examinar quer as características únicas assim como as características comuns entre estes. 

Sugere-se a aplicabilidade e utilidade do modelo no desenvolvimento de programas 

como uma estratégia de um desenvolvimento positivo. Os resultados dos estudos indicam 

que os adolescentes aumentam a experiência de recursos durante a participação num 

programa de promoção de um desenvolvimento positivo, apresentando uma maior 

probabilidade de revelar resultados de um desenvolvimento bem-sucedido. Serão 

necessários estudos longitudinais para explorar a relação entre o aumento da experiência de 

recursos ecológicos e individuais com resultados de um desenvolvimento positivo, assim 

como a eficácia de programas em promover a experiência destes recursos.  

A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes centra a atenção nas 

relações entre o indivíduo e o contexto que estão associadas a trajetórias desenvolvimentais 

positivas ao longo da adolescência, “a década a adolescente” (Lerner & Steinberg 2009), e 

salienta que todos os adolescentes possuem forças que podem ser capitalizadas para 

promover um desenvolvimento saudável (Damon, 2004). O modelo de Recursos do 

Desenvolvimento, com foco numa abordagem de um desenvolvimento positivo dos 

adolescentes, proporciona uma abordagem holística na promoção de um desenvolvimento 

bem-sucedido em vários domínios do desenvolvimento, quer seja psicológico, físico e/ou 

socio-emocional, incluindo vários contextos, como a família, escola e comunidade, e 

compreendendo diversos resultados, desde a prevenção de comportamentos problemáticos à 

promoção de comportamentos de Thriving. Sugere-se a aplicabilidade e utilidade do modelo 

como estratégia de um desenvolvimento positivo na adolescência. 
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Tabela 1 

Estudos Incluídos: Síntese Identificação de Recursos do Desenvolvimento, Método, Variáveis Adicionais e Resultados 

 

1) Autor (s), Data 

Publicação 

2) País Origem 

1) Desenho de 

Investigação  

2) População 

1) Developmental Assets 

2) Método de Avaliação 

1) Variáveis Adicionais  

2) Método de Avaliação 

Resultados  

1) Acosta et al., 

2013 

2) EUA, Maine 

1) I/RCT 

2) Membros e 

funcionários de 12 

comunidades: 6 e 

respetivos 30 programas 

intervenção, 6 controlo; 

pré intervenção n=376, 

pós 1ano n=303, 2 

n=315 

1) Intervenção Assets-

Getting To Outcomes – 

AGTO1 

2) Avaliação de capacidade 

profissional; exposição e uso 

de AGTO, perceção do 

profissional da AGTO e 

desempenho do programa  

 

 Não se verificaram diferenças na 

capacidade de prevenção entre 

grupos. Grupo AGTO, diferenças 

naqueles com maior exposição e 

utilização AGTO. Utilização 

AGTO produziu melhorias na 

capacidade dos profissionais e 

consequentemente no 

desempenho do programa.  

1) Alvarado & 

Ricard, 2013  

2) EUA  

1) OT/QT 

2) n= 130, 11-20 anos 

(M=15.6), 

Hispânicos/Latinos 

1) Modelo Search Institute 2 

2) DAP3  

  

1) Thriving4  

2) A&B5/ Questões 

adicionais adaptadas de 

Benson e Scales (2009) 

Correlações positivas entre 

recursos e Thriving (recursos 

internos e identidade étnica 

explicam 46% da variância de 

Thriving). 

1) Aspy et al., 

2010 

2) EUA 

1) OT/QT 

2) n=2163 

Adolescentes, 12-17 

anos, n=2163 Pais 

1) Modelo Oman et al. 

(2002)6   

2) YAS7 

1) Comportamento sexual 

de risco 

 2) 2 Questões  

Modelos de adultos não parentais 

e pares, comunicação familiar, 

tempo-religião e escolhas 

responsáveis associados com 

abstinência independentemente da 

idade. Diferenças entre idade.  

1) Atkins et al., 

2002 

2) EUA 

1) OT/QT 

2) n=1350 

Adolescentes, 13-19 

anos, n=1350 Pais 

1) Modelo Oman et al. 

(2002)6   

2) YAS7 

1) Consumo de tabaco  

2) 1 Questão 

Relação negativa entre recursos e 

consumo de tabaco. Efeito 

cumulativo de Recursos. Exceção 

respeito cultural, recursos 

preditores de não consumo.   
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1) Atkiss et al., 

2011  

2) EUA  

1) I/QE/QL 

2) n= 11, contexto 

escolar, 16-18 anos 

1) 40 Recursos modelo 

Search Institute8 / Socio-

Ecological Model  

2) Entrevistas estruturadas 

1) Comportamentos 

saudáveis 

2) Entrevistas estruturadas 

Sucesso relacionado com 

envolvimento de adolescentes 

como colaboradores do programa. 

Nível individual, aumento de 

recursos (internos superior) 

através da experiência de 

construção de estruturas de 

suporte externo na escola e 

comunidade. 

1) Benson et al., 

1998 

2) EUA 

 

1) OT/QT 

2) n= 99462, Graus 6-12 

1) 40 Recursos modelo 

Search Institute8 

2) A&B5  

1) Comportamentos de 

risco9 e de Thriving4  

2) A&B5  

Prevalência de Recursos 

população geral, nº médio 18. 

Diferenças entre grau de 

escolaridade e género. Relação 

negativa entre recursos e 

comportamentos de risco; positiva 

entre recursos e Thriving. Efeito 

cumulativo de Recursos. 

1) Cheney et al., 

2015  

2) EUA   

1) P/QT  

2) n= 467, amostra 

aleatória etnicamente 

diversificada, 15–17 

anos 1º avaliação, 5 

avaliações/anos 

1) Modelo Oman et al. 

(2002)6  

2) YAS7 

1) Consumo de tabaco  

2) 1 Item  

 

Recursos de comunicação 

familiar, relacionamento com 

mãe, aspirações futuro, 

monitorização parental e escolhas 

responsáveis relacionados com 

maior probabilidade de não 

consumo de tabaco. Estrutura 

familiar e género podem 

influenciar relação entre recursos 

e consumo. 

1) Chew et al., 

2010 

2) EUA 

 

1) OT/QT 

2) n= 62 adolescentes 

centro de justiça juvenil, 

11-18 anos 

1) Modelo Search Institute2  

2) DAP3 

 

 Maioria revelou: falta de recursos 

de contexto interno e social; 

problemas com consumo de 

substâncias e não suporte positivo 

parental ou de pares; contexto 
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social: desejar realizar atividades 

de forma bem-sucedida; menor 

experiência de serviço a outros e 

envolvimento atividades 

religiosas. Não compromisso com 

comunidade associado a 

comportamentos de risco. 

1) Chinman et al., 

2012  

2) EUA, Maine 

 

 

1) I/RCT/QT/QL  

2) 12 Membros de 

comunidades: 6 e 

respetivos 30 programas 

intervenção, 6 controlo, 

avaliação pós 6 meses   

1) Intervenção Assets-

Getting To Outcomes1  

2) Desempenho de programa 

e capacidade de 

profissionais: grupos focais, 

entrevistas semi-

estruturadas com provedores 

e supervisores de assistência 

técnica e Equipe Liderança 

de Projetos  

 Capacidade individual e de 

desempenho do programa 

sugerem que a capacidade do 

profissional prevê, em parte, o 

desempenho de programas de 

prevenção. 

1) Chinman et al., 

2013 

2) EUA, Maine  

1) I/RCT/QT/QL  

2) 32 Diretores de 

programas (16 

intervenção e 16 

controlo); 1ano pós 

intervenção; 12 

comunidades 

1) Intervenção Assets-

Getting To Outcomes1 

2) Prevention Capacity: 

Eficácia e comportamentos 

de prevenção; Survey 

Coalition: Assets Efficacy e 

GTO Efficacy: Escalas de 

comportamento: Assets, 

GTO, and AGTO; Uso e 

Exposição AGTO: AGTO 

Participation Index; Program 

Performance: entrevistas 

estruturadas 

 Capacidade de profissionais não 

diferiu entre grupos. Profissionais 

AGTO1 que utilizaram o 

programa, melhoria na 

autoeficácia para conduzir 

programas construção de recursos 

e aumento frequência de 

comportamentos relacionados 

com AGTO1, comparativamente 

aos que não utilizaram. AGTO1 

melhora a capacidade dos 

profissionais que a utilizam. 
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1) Dell et al., 2013 

2) EUA  

1) I/QE/QL 

2) 4 funcionários, 2 

gestores e um supervisor 

clínico do programa, 9 

administradores da 

escola, 8 diretores, 2 

superintendentes e 23 

professores (8 escolas) 

1) Definição de metas e 

objetivos do programa 

fundamentados com modelo 

Search Institute  

2) Métodos mistos: grupos 

de focais e entrevistas a 

profissionais do programa, 

administradores e 

profissionais da escola 

 Importância de recorrer a 

conhecimento especializado para 

desenvolver programas de 

prevenção dirigidos a 

adolescentes; atenção em ajustar 

os serviços dos profissionais de 

saúde com um modelo teórico 

baseado na evidência para fins de 

avaliação. 

1) Filbert & 

Flynn, 2010  

2) Canadá  

1) OL/QT 

2) n= 97 participantes 

living in foster care 

(97%), 10-17 anos 

1) 40 Recursos modelo 

Search Institute8  

2) Seção Assets (A&B5) 

instrumento Canadian 

adaptation of the Assessment 

and Action Record (2006)  

1) Cultural assets  

2) Índice de frequência de 

oportunidades  

1) Saúde Mental Positiva 

2) Prosocial scale of the 

Strengths and Difficulties 

Questionnaire; General 

Self-esteem Scale; 

Educational Performance 

Scale; Total Difficulties 

Scale (avaliada por pai 

adotivo) 

Maior nº de recursos associado a 

resultados positivos nas 4 

variáveis de resultado. 

 

1) Heinze, 2013  

2) EUA 

 

1) I/QE/QT 

2) n= 82 adolescentes 

residentes em abrigos de 

emergência 

1) Modelo Search Institute2 

2) DAP3 

1) Funcionamento 

psicossocial: angústia, 

satisfação com a vida, 

comportamentos de saúde, 

satisfação com programa, 

relação com cuidadores e 

funcionamento acadêmico; 

2) The General Health 

Questionnaire; Students' 

Life Satisfaction Scale; The 

Personal Lifestyle 

Questionnaire; The Client 

Satisfaction 

Na admissão, revelaram menor nº 

de recursos comparativamente a 

população geral. Durante a 

estadia, diminuição sentimentos 

de angústia e aumento satisfação 

com a vida, comportamentos 

saudáveis, relação com cuidador 

positiva, recursos internos. 

Utilidade do modelo em 

adolescentes sem abrigo.  
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Questionnaire; Family and 

school functioning 

1) Leffert et al., 

1998 

2) EUA 

 

1) OT/QT 

2) n=99462, Graus 6-12 

1) 40 Recursos modelo 

Search Institute8; 

2) A&B5 

1) Comportamentos de 

risco9  

2) A&B5 

Diferenças entre grau escolaridade 

e género. Modelo explicou 21% a 

41% variância padrões de risco 

individual e 66% índice global 

risco. Subconjunto de recursos 

preditivos de comportamentos de 

risco. Efeito cumulativo de 

Recursos.   

1) Macedo & 

Kublikowski, 

2009 

2) Brasil 

1) OT/QT 

2) n=2725, 11-19 anos 

1) 40 Recursos modelo 

Search Institute8; 2) A&B5 

 

 

1) Comportamentos de 

risco9  

2) A&B5  

1) Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social 

Diferenças entre género e idade. 

Não existiram diferenças entre 

índices de vulnerabilidade. 

Independentemente condição 

social e comunidade, nº médio de 

recursos baixo. Relação inversa 

recursos e comportamentos de 

risco. 

1) Murphey et al., 

2004 

2) EUA 

 

1) OT/QT 

2) n= 30916, Graus 8-12 

1) Elevados resultados 

escolares, Pais conversarem 

sobre escola, Participação 

em programas para jovens, 

Voluntariado, Ajudar a 

decidir o que acontece na 

escola, Sentir-se valorizado 

pela comunidade 

2) Seis questões 

1) Comportamentos de 

risco (consumo de tabaco, 

maconha, álcool, binge 

drinking, luta física, 

comportamento sexual, 

suicídio planeado) e 

promotores de saúde 

(exercício físico, uso cinto 

de segurança carro, uso de 

capacete bicicleta) 

2) Youth Risk Behavior 

Survey  

Nº de recursos negativamente 

relacionado com comportamentos 

de risco, e positivamente com 

comportamentos de promotores de 

saúde. Recursos com efeitos 

independentes em 

comportamentos de risco e de 

saúde (sucesso escolar, maior 

efeito)  
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1) Oman et al., 

2010  

2) EUA 

1) OT/QT 

2) n=1111, idade 

M=14,3 

1) Modelo Oman et al. 

(2010)10 

2) Expanded YAS7 

 Identificação de 17 recursos e 

validação do questionário YAS 

(expanded) 

1) Oman et al, 

2015 

2) EUA 

1) P/QT 

2) n= 651, idade =>18 

anos avaliação 5; 12-17 

anos 1ª avaliação 

1) Modelo Oman et al. 

(2010)10;  

2) Expanded YAS7 

 

1) Transição bem-sucedida 

para idade adulta. 

Dimensões: saúde geral, 

suporte social, satisfação 

com a vida e financial 

health  

2) 4 Itens adaptados 

Recursos individuais e 

comunitários predizeram transição 

bem-sucedida para o início da 

idade adulta 4 anos depois; maior 

o nº de recursos, melhor o 

resultado. Interação de gênero em 

recursos de nível familiar. 

1) Oman et al., 

2002  

2) EUA 

1) OT/QT 

2) n=1350, idade 

M=15,4 

1) Modelo Oman et al. 

(2002)6  

2) YAS7 

1) Comportamentos de 

Risco  

2) Não especificado 

Identificação de recursos e 

validação de instrumento YAS. 

Relação significativa negativa 

entre experiência de recursos e 

comportamentos de risco. 

1) Reininger et al., 

2003 

2) EUA 

1) OT/QT 

2) n= 4368, Graus 9-12 

1) Recursos modelo 

Reininger et al. (2003)11 

2) AHABS12   

1) Comportamentos de 

risco e atitudes em relação 

a comportamentos sexuais 

2) AHABS11 

Relação entre atitudes em relação 

ao comportamento sexual e 

recursos. Maior nº de recursos, 

menor probabilidade de atitudes 

de suporte a pares envolvidos em 

comportamentos sexuais e menor 

envolvimento em 

comportamentos de risco. 

1) Santos & 

Gonçalves, 2016 

2) Portugal  

 

1)OT/QT 

2) n= 308 participantes, 

12-18 anos 

1) Modelo Search Institute2  

2) DAP3 (versão Perfil de 

Ativos de Desenvolvimento)  

1) Satisfação  

2) Sources of Enjoyment 

Youth Sport Questionnaire 

Grupo etário influencia fontes de 

satisfação e ativos de 

desenvolvimento. Apoio familiar, 

identidade positiva e os valores 

positivos preditores de satisfação. 

1) Scales et al., 

2013 

2) Bangladesh  

1) I/RCT/QT 

2) n=600 intervenção, 

n=400 controlo, 

1) Modelo Search Institute2 

2) DAP3 

 Eficácia do Projeto Kishoree 

Kontha: aumento significativo de 

recursos nas participantes. 

Melhoria média 22% quantidade 
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raparigas, idade M=13,5 

(10-19 anos) 

de recursos experimentados 

(aumento superior externos). 

1) Scales et al., 

2000  

2) EUA 

 

1) OT/QT 

2) n=6000, Graus 6-12 

1) 40 Recursos modelo 

Search Institute8  

2) A&B5 

1) Thriving4  

2) A&B5 

 

Modelo explicou 10% a 43% 

variância em indicadores 

individuais Thriving e 47% 

(Nativos Americanos) e 54% 

(Multirraciais) índice global de 

Thriving. Diferenças entre grau de 

escolaridade, género, etnia.  

Efeito cumulativo de Recursos em 

Thriving. 

1) Scales et al., 

2006  

2) EUA 

1) OL/QT  

2) n=370, Grau 7-9 a 10-

12 (avaliação de 3 anos) 

1) 34 de 40 Recursos Search 

Institute8; 8 fatores: Família, 

Escola, Identidade Positiva, 

Perceção da Comunidade, 

Competência Social, 

Valores Positivos, Relação 

com Comunidade, Normas 

de Responsabilidade  

2) A&B5 

1) Resultados académicos 

2) Item A&B5 

 

  

Maior nº de recursos no início 

avaliação, melhor resultado 

académico 3 anos mais tarde. 

Aumento de recursos associado 

com melhores resultados. 

Conjuntos específicos 

aumentaram entre 2 a 3 vezes a 

probabilidade de resultado 

académico elevado 3 anos depois.  

1) Scales et al., 

2003  

2) EUA 

 

 

1)OT/QT 

2) n=5136, Graus 6-12 

1) 12 Domínios: Ouvir falar 

de Assets Building; 

Exposição a: programas 

Assets Building; Trabalho 

remunerado; Family Assets 

Building; Serviço, educação 

e voto dos pais; Relação com 

a escola; Outros adultos 

Assets Building; Orgulho da 

comunidade; Visão positiva 

do futuro 

1) Thriving4 

2) A&B5  

1) Coping ativo 

2) Youth Supplement 

Survey -YSS 

Validade teórica do modelo: maior 

exposição a recursos, melhores 

resultados de bem-estar. Relação 

positiva entre Recursos e 

Thriving. Diferenças entre género 

e grau de escolaridade.  
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2) Youth Supplement Survey  

1) Taylor et al., 

2002 

2) EUA 

1) OL/QT 

2) n= 45 membros de 

gangues, n= 50 de 

organizações 

comunitárias, rapazes 

Africo-Americanos; 14-

18 anos (M= 15,82/ 

M=16,31, resp.) 1ª 

avaliação 

1) 8 Categorias modelo 

Search Institute8 

2) 24 Itens relacionados com 

uma das 8 categorias  

1) Positive functioning/ 

positive developmental 

trajectories 

2) Não especificado  

Mudanças ao longo do tempo no 

funcionamento positivo 

relacionadas com recursos mais 

em membros de gangues. 

Recursos presentes no início 

relacionados com melhoria em 

resultados de funcionamento 

positivo no final de um ano. 

1) Taylor et al., 

2005  

2) EUA 

1) OL/QT 

2) n= 45 membros de 

gangues, n= 50 de 

organizações 

comunitárias; rapazes 

Africo-Americanos; 14-

18 anos (M= 15,82/ 

M=16,31, respet.) 1ª 

avaliação; 3 anos de 

avaliação  

1) 8 Categorias modelo 

Search Institute8  

2) 8 Questões 

representativas  

1) Thriving4 

2) A&B5 

1) Funcionamento positivo 

entre Afro-americanos: 

saúde, relações positivas 

com vizinhos e amigos, 

autoestima, realização e ser 

capaz de lidar com racismo  

2) Spencer et al. (2003). 

Níveis comparáveis de recursos 

nas 3 avaliações em ambos os 

grupos. Adolescentes de 

organizações comunitárias 

revelaram resultados superiores 

em recursos e Thriving. 

Recursos e resultados de Thriving 

relacionados. 

 

1) Theokas et al., 

2005  

2) EUA 

1) OT/QT 

2) n= 50000, Graus 6-8 

(idade M=12,7) 

1) Atributos individuais: 

Consciência Social, Evitar 

Risco, Valores Interpessoais, 

Participação em Atividades, 

Valores Pessoais, Limites e 

Expetativas e Envolvimento 

com escola. Condições 

externas: Relação com a 

Comunidade, Envolvimento 

Parental, Relação com a 

Escola, Mentores Adultos, 

Identidade Positiva, Relação 

1) Thriving4  

2)  A&B5 

 

Modelo explica 38% da variância 

índice Thriving, recursos 

individuais preditor mais forte. 

Diferenças entre género e idade. 

Recursos individuais elevados, 

com pouca discriminação em 

Thriving entre os grupos com 

níveis baixo e médio de recursos 

ecológicos.  
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com a Família, Segurança 

Contextual  

2) A&B5  

1) Valois et al., 

2009 

2) EUA  

1) OT/QT 

2) n= 3477, 14–17 anos 

1) Modelo Reininger et al. 

(2003)11  

2) AHAB12 

1) Satisfação com a vida 

2) Brief Multidimensional 

Students’ Life Satisfaction 

Scale  

Associação entre perceção de 

satisfação da vida e 5 dos 7 

recursos. Associações variaram 

em função género e etnia.  

Nota: OT: Observacional Transversal; OL: Observacional transversal; P: Prospetivo; I: Intervenção; QE: Quase-experimental; RCT: 

Randomized Controlled Trial/Design; QT: Metódo Qantitativo; QL: Método Qualitativo; 1- Intervenção modelo Search Institute de suporte à 

implementação, projetada para desenvolver capacidade dos profissionais em implementar práticas orientadas a um desenvolvimento positivo; 

2- 8 fatores perspetiva pessoal, 2 dimensões: externos, internos (Suporte, Autonomia, Limites e expetativas, Uso construtivo tempo, 

Compromisso aprendizagem, Valores positivos, Competências sociais, Identidade positiva), 5 fatores perspetiva contextual (pessoal, social, 

familiar, escola, comunidade), Search Institute; 3-Developmental Assets Profile; 4- Indicadores de Thriving: sucesso escolar; ajudar os outros; 

valorizar diversidade; preservar saúde; demonstrar liderança; resistir ao perigo; adiar gratificação; superar adversidade; 5-Profiles of Student 

Life: Attitudes and Behaviors; 6- Recursos: Comunicação familiar, Aspirações futuras, Escolhas responsáveis, Boas práticas de saúde, Uso do 

tempo (religião), Uso do tempo (desportos/grupos), Modelos adultos não-parentais, Modelos pares, Envolvimento na comunidade, Respeito 

cultural; 7-Youth Asset Study; 8- Consultar descrição modelo 40 Recursos Search Institute seção Introdução; 9- Padrões de comportamentos de 

risco: consumo álcool, tabaco, substâncias ilícitas; comportamento sexual, antissocial e de jogo; depressão e/ou tentativa de suicídio; violência; 

problemas escolares; condução e consumo de álcool; 10- Modelo 17 Recursos: Modelo Oman et al. (2002)6, adicionalmente 7: Individuais: 

aspirações educacionais, autoconfiança geral, religiosidade; Familiares: Relação com mãe, Relação com pai, Monitorização parental; Nível 

comunitário: Relação com escola; 11- Suporte pais e outros adultos, responsabilidade para com outros adultos, empowerment, suporte na escola, 

valores relativos a comportamentos de risco, suporte outros adultos e relações empáticas; 12-Health Attitude and Behavior Survey  
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Figura 1. Procedimento de Seleção de Estudos 

Publicações identificadas através da pesquisa nas bases de dados Web of 

Science, ERIC, Science Direct e SciELO 

Resultados da pesquisa combinados (n = 879) 

 

 

 

 

Artigos avaliados para aplicação de critérios de elegibilidade (n  = 107) 

 

Artigos excluídos (n = 74) 

- Revisões de Literatura (n = 9) 

- Idade de participantes (n = 4) 

- Conceptualização / método / instrumentos de 

avaliação (n = 59) 

- Tipo de publicação (n = 2) 

 

 

Estudos incluídos (n = 29) 

 

Artigos selecionados com base em título e resumo (n = 124) 

-  
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Artigos excluídos (n = 17) 

- Duplicado (n = 15) 

- Sem acesso a texto completo (n = 2)  
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Adaptação Portuguesa do Questionário 

Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors (A&B) 

 

 

Resumo 

 

O Modelo de Recursos do Desenvolvimento - “Developmental Assets®” - associa 

características ecológicas positivas a competências e valores pessoais com o objetivo de 

compreender o desenvolvimento saudável na adolescência. A experiência dos 40 Recursos 

individuais é avaliada através do questionário Search Institute Profile of Student Life: 

Attitudes and Behaviors® (A&B), sendo objetivo deste estudo a sua adaptação à população 

Portuguesa. Foi avaliada uma amostra de conveniência de 503 estudantes Portugueses, idade 

média de 15,92 anos (DP=1,17), 63% do género feminino. Os resultados sugerem que a 

versão portuguesa do A&B possui qualidades em termos de validade e fidelidade similares 

às da versão original. Recomenda-se a utilização do A&B para avaliar a intervenção e 

avaliação deste Modelo de desenvolvimento positivo. 

 

Palavras-chave: Recursos do Desenvolvimento, Perspetiva do Desenvolvimento 

Positivo dos Adolescentes, Estudo de Adaptação 
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Portuguese Adaptation of Questionnaire 

Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors (A&B) 

 

Abstract 

 

The Developmental Assets® Model associates positive ecological traits with 

personal values and competencies in order to understand healthy development in 

adolescence. The experience of the 40 individual Assets is evaluated through the survey 

instrument Search Institute Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors® (A&B), being 

objective of this study its adaptation to Portuguese population. A convenience sample of 503 

Portuguese students was evaluated, mean age of 15.92 years (SD = 1.17), 63% female 

gender. Results suggest that Portuguese version of A&B questionnaire has similar qualities 

in terms of validity and fidelity to those of original version. The use of A&B to evaluate 

intervention and evaluation of this positive development model is recommended.  

 

Keywords: Developmental Assets, Positive Youth Development, Adaptation Study 
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Uma nova orientação conceptual no estudo da adolescência, a Perspetiva do 

Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes, surge com a adoção de sistemas 

desenvolvimentistas ou modelos dinâmicos do comportamento que realçam a plasticidade 

do desenvolvimento humano, destacando a importância das relações interindividuais e do 

posicionamento ecológico dos indivíduos, como condição de variabilidade ao longo do 

desenvolvimento (Benson, Scales, Hamilton, & Sesma, 2006). Deste modo, compreender o 

desenvolvimento humano implica considerar de modo integrado, os níveis individuais e 

contextuais de organização, numa perspetiva relacional e temporal (Lerner & Steinberg, 

2009). No âmbito desta perspetiva, diversas abordagens procuram articular os conceitos e 

princípios fundamentais do desenvolvimento positivo dos adolescentes (Catalano, Berglund, 

Ryan, Lonczak, & Hawkins, 2004; Connell, Gambone, & Smith, 2001; Eccles & Gootman, 

2002; Hamilton, Hamilton, & Pittman, 2004; Lerner, Alberts, Jelicic, & Smith, 2006).  

Damon, (2004), Eccles e Gootman, (2002), Small e Memmo, (2004) explicam que o 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento constitui uma abordagem importante na 

compreensão do desenvolvimento positivo na adolescência conhecido como Developmental 

Assets® (Benson, 2006). Benson, Scales, e Syvertsen, (2011) explicam que este Modelo 

começou a ser desenvolvido em 1990, continuando nos anos seguintes a ser aperfeiçoado. 

Os Recursos do Desenvolvimento consistem numa lista de componentes ou qualidades úteis 

e valiosas, assim como as suas experiências, para as crianças, jovens. Foram desenvolvidos 

a partir de uma síntese compreensiva de mais de 800 estudos sobre o desenvolvimento dos 

adolescentes prevenção, redução de risco, fatores protetores, e resiliência, explicam Stevens 

e Wilkerson (2010). 

Os Recursos do Desenvolvimento são definidos como relações, capacidades, 

oportunidades e valores que ajudam a orientar os adolescentes para um desenvolvimento 

positivo (Benson, 2006; Benson & Scales, 2011; Benson, Scales, & Syvertsen, 2011; Scales 

& Leffert, 2004). Este Modelo baseia-se numa teoria que associa características ecológicas 

positivas (Recursos Externos) a competências e capacidades (Recursos Internos), orientado 

pela hipótese de que os Recursos Externos e Internos constituem Blocos de Construção 

(“Building Blocks”) dinamicamente interligados (Benson et al., 2006, p.906) que, em 

combinação, previnem comportamentos de risco (Benson & Scales, 2009) e reforçam de 

muitas formas um desenvolvimento bem-sucedido (Benson et al., 2006; Scales, Benson, 

Leffert, & Blyth, 2000). Aspetos centrais no Modelo de Recursos de Desenvolvimento é a 

assunção que a pessoa em desenvolvimento e os contextos em que está inserida estão em 
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interação dinâmica constante, assente numa metateoria mais ampla, a “Developmental 

Systems Theory” (Ford & Lerner, 1992; Gottlieb, 1997). O modelo tem sido utilizado em 

diversas áreas, incluindo psicologia do desenvolvimento (Benson et al., 2006), psicologia 

comunitária (Chinman et al., 2012; Dell et al., 2013), educação (Scales et al., 2006; 

Starkman, Scales, & Roberts, 2006; Stevens & Wilkerson, 2010), trabalho social (Vimont, 

2012), psicologia clínica e aconselhamento (Duncan et al., 2007; Short & Russell-Mayhew, 

2009). 

O modelo identifica 40 Recursos agrupados, em 20 Recursos Externos que 

constituem características do ambiente promotoras de saúde, e 20 Recursos Internos que 

constituem compromissos, valores, e competências, descritos em Benson (2006) e em Scales 

e Leffert (2004), e que são apresentados de forma sumária nas Tabelas 1 e 2 (Benson, 2006; 

2007; Benson et al., 1998; Benson et al., 2006; Benson et al., 2011; Scales & Leffert, 2004). 

Os Recursos Externos referem-se às experiências de desenvolvimento positivas de 

relações e oportunidades que os adultos proporcionam. Estas surgem através da constante 

exposição a interações informais com adultos e pares cuidadores e responsáveis, e podem 

ser reforçadas por uma rede mais extensa de instituições comunitárias (Benson, 2006; 

Benson et al., 2011; Scales & Leffert, 2004).  

Estes compreendem quatro Categorias: Suporte, Empowerment, Limites e 

Expectativas, e Uso Construtivo do Tempo (Benson, 2006; Scales & Leffert, 2004). A 

Categoria de Suporte abrange uma variedade de oportunidades de experiência de afirmação, 

aprovação e aceitação, em vários contextos: família, relações com outros adultos, vizinhança 

e escola. Estas experiências incluem suporte relacional e ambientes acolhedores e de 

cuidado. Empowerment representa uma variedade de fatores que incentivam os adolescentes 

a tornarem-se atores na própria comunidade, com foco em sentirem-se valorizados e úteis 

neste contexto. Foca a perceção da comunidade sobre os adolescentes e oportunidades para 

estes contribuírem significativamente para a sociedade. Limites e Expetativas avaliam a 

importância de mensagens claras e consistentes em diferentes contextos nos quais os 

adolescentes estão envolvidos, nos quais, a família, escola e vizinhança. A presença de 

adultos e pares que modelam comportamentos positivos e responsáveis e o grau em que os 

pais e professores têm expectativas elevadas também foram incluídos. Uso Construtivo do 

Tempo refere-se à importância de uma variedade de oportunidades construtivas que devem 

estar disponíveis a todos os adolescentes, permitindo compreender como estes utilizam o seu 

tempo na escola, em ambientes comunitários, em casa, assim como em vários tipos de 

atividades (Benson, 2006; Scales & Leffert, 2004).  
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Por sua vez, os Recursos Internos consistem em competências, aptidões e auto 

perceções que os adolescentes desenvolvem gradualmente ao longo do tempo como 

resultado de inúmeras experiências, sendo o crescimento destes Recursos um processo 

idiossincrático de autorregulação (Benson, 2006; Benson et al., 2011; Scales & Leffert, 

2004). Incluem quatro Categorias: Compromisso com a Aprendizagem, Valores Positivos, 

Competências Sociais, e Identidade Positiva (Benson, 2006; Scales & Leffert, 2004). A 

Categoria de Compromisso com a Aprendizagem inclui a combinação de crenças pessoais, 

valores e capacidades relacionadas com um desempenho escolar bem-sucedido. Inclui o 

compromisso com atividades escolares, o sentimento de pertença ao ambiente escolar, 

motivação e compromisso com a aprendizagem, e expetativas para o sucesso. Valores 

Positivos representam valores prossociais e valores de caracter pessoal. Estes podem ser 

definidos como convicções básicas sobre o que é correto, bom e desejável, que se tornam 

compromissos profundos que orientam a forma como os adolescentes pensam e agem. 

Competências Sociais incluem um conjunto de capacidades que os adolescentes necessitam 

para lidar com escolhas, desafios, oportunidades e interagir efetivamente com os outros. 

Refere-se ao funcionamento adaptativo em que o indivíduo pode recorrer a recursos pessoais 

e ambientais. Identidade Positiva centra-se na perceção do adolescente em relação ao seu 

futuro, autoestima, poder pessoal e sentido de propósito (Benson, 2006; Scales & Leffert, 

2004). 

Com o objetivo de avaliar a experiência dos 40 Recursos individuais em adolescentes 

foi desenvolvido pelo Search Institute o questionário Profile of Student Life: Attitudes and 

Behaviors® (A&B) (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998). A qualidade deste questionário 

reside na clareza e simplicidade de interpretação dos dados para fins educacionais e de 

comunicação pública. Este instrumento é o mais utilizado na investigação sobre os Recursos 

do Desenvolvimento, administrado em mais de 3000 comunidades abrangendo mais de 2 

milhões de avaliações realizadas pelo Instituto (Benson et al., 2011). 

O objetivo do presente estudo é adaptar o questionário Search Institute Profile of 

Student Life: Attitudes and Behaviors® para a população Portuguesa, adotando uma 

perspetiva conservadora, com o propósito de manter uma equivalência conceptual e métrica 

que reflita os pressupostos teóricos estabelecidos pelo Modelo de Recursos.  
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Método 

Participantes 

Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 estudantes a 

frequentar o sistema de ensino regular entre o 9º e o 12º ano de escolaridade de uma escola 

pública, com idades compreendidas entre os 13 e 19 anos de idade (M = 15,92; DP = 1,17), 

maioritariamente do género feminino (63%).  

 

Material  

O questionário Search Institute Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors® 

(A&B), que se designará em português por Perfis da Vida de Estudante: Atitudes e 

Comportamentos, é dirigido a adolescentes com idades compreendidas entre os 12 aos 18 

anos em contexto escolar. Desenvolvido na perspetiva do modelo formativo (Coltman, 

Devinney, Midgley, & Veniak, 2008), é constituído por 159 itens de autorrelato. A avaliação 

da experiência dos 40 Recursos individuais compreende 92 itens, que consistem, a sua 

maioria, afirmações relativamente às quais são apresentadas opções de resposta numa escala 

tipo Likert de cinco posições que variam entre, por exemplo, 1 = concordo muito” e 5 = 

discordo muito, 1 = nada importante e 5 = extremamente importante, 1 = não sou nada assim 

e 5 = sou muito assim. Os restantes itens que compreendem o questionário incluem a 

avaliação de características demográficas, comportamentos de risco e comportamentos de 

Thriving (Thriving refere-se a um desenvolvimento ótimo - Bundick, Yeager, King, & 

Damon, 2010; Scales et al., 2000). 

Existem duas abordagens para descrever a experiência de Recursos: 1) Os dados 

podem ser analisados assumindo-se que se trata de uma escala do tipo Likert, sendo que o 

valor obtido em cada um dos Recursos é interpretado da seguinte forma: quanto mais elevada 

a pontuação, maior a experiência do Recurso; 2) Por sua vez, para fins de comunicação, a 

pontuação de cada Recurso pode ser utilizada como variável dicotómica, isto é, o adolescente 

tem ou não tem o Recurso (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998).  

 

Procedimento 

A aprovação para a realização desta pesquisa foi concedida pela Direção Geral de 

Educação. Este estudo foi realizado de acordo com os regulamentos relativos à ética 

profissional, conforme declarado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016). A 

Comissão Nacional de Proteção de Dados confirmou o anonimato dos participantes na 

recolha de dados, dando o seu parecer favorável. Foram solicitadas autorizações para a 
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recolha de dados ao Conselho Geral e Diretor do Agrupamento de Escolas, e Professores. 

Pais/responsáveis legais de todos os/as alunos/as que participaram do estudo assinaram o 

termo de consentimento livre e informado para a recolha de dados, uso e publicação dos 

resultados. A recolha de dados foi realizada anonimamente no contexto de sala de aula com 

instruções padronizadas, seguindo o protocolo recomendado pelo Search Institute (2018). 

Os/as alunos/as a quem os pais/responsáveis legais deram consentimento para a participação, 

foram convidados/as a responder ao questionário e colocá-lo num envelope. Este estudo 

assegurou o anonimato e a confidencialidade dos dados e a sua utilização exclusiva destes 

para fins de investigação. 

O processo de adaptação transcultural a uma nova língua e cultura é semelhante ao 

de construção de um questionário como se explicou antes (Pais-Ribeiro, 2013). No processo 

de adaptação transcultural seguiram-se as recomendações da International Tests Comission 

(2005) e de Wild, et al. (2005). A adaptação do questionário A&B para Português-europeu, 

foi realizado de acordo com aquelas recomendações que consistiam, de forma sucinta, nas 

seguintes fases: 1) preparação, fase que compreende a obtenção de permissão para utilização 

do instrumento 1, a garantia do envolvimento dos autores originais no processo 

nomeadamente o esclarecimento sobre os conceitos no instrumento; 2) tradução do 

questionário, com três traduções independentes; 3) reconciliação das traduções numa só 

tradução, processo que importa para a coerência e harmonização com outras versões 

traduzidas; 4) retrotradução, desenvolvida por entidades independentes da anterior; 5) 

revisão de retrotradução, com o objetivo de assegurar a equivalência conceptual da tradução 

com o envolvimento do autor na resolução de questões complexas, processo que permitiu a 

realização da fase 6) harmonização; 7) verificação da validade de conceito e de conteúdo das 

dimensões e dos itens na língua portuguesa europeia, e comparação com a versão original; 

8) cognitive debriefing; 9) revisão dos resultados de cognitive debriefing e finalização, 10) 

revisão, da tradução concluída; 11) relatório final do processo de tradução, essencial para 

interpretar conjuntos de dados derivados e informar futuras traduções do instrumento, no 

que respeita à harmonização. Este processo foi concluído com clarificação e aprovação dos 

autores.  

A International Tests Comission (2005) chama a atenção, em especial, para a 

importância de alguns aspetos, nomeadamente para: efeitos das diferenças culturais, das 

diferenças linguísticas e gramaticais, se a linguagem é apropriada para a população para que 

está a ser adaptada, se as técnicas de testagem o formato de resposta dos itens, convenções 

e procedimentos são familiares para a população a que se destina, deverão manter um 
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julgamento sistemático que suporte a evidência linguística e psicológica de modo a 

aprimorar a precisão do processo de adaptação, e deverão apresentar evidência da 

equivalência entre as diversas versões linguísticas.  

Neste contexto a validade de conceito assume uma centralidade decisiva. Sireci 

(1998) e Sireci e Faulkner-Bond (2014) descrevem a validade de conteúdo como o grau em 

o conteúdo do questionário é congruente com os propósitos da avaliação: diz que esta inclui 

quarto elementos sobre a qualidade do instrumento: definição do domínio, representação do 

domínio, relevância do domínio, e adequação do processo de desenvolvimento do 

questionário. Como explicam Sireci e Faulkner-Bond (2014), ela deriva da análise por 

especialistas.  

A análise dos dados foi realizada com recurso ao programa SPSS versão 25.0. 

Primeiramente recorreu-se ao teste Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) e ao teste de Bartlett para 

determinar a possibilidade de factorização da matriz dos dados (Dziuban & Shirkey, 1974). 

Seguindo o procedimento adotado por Leffert et al. (1998) para a análise fatorial 

exploratória, foi realizada uma análise em componentes principais com recurso à rotação 

varimax com regra Kaiser (Fabrigar, Wegener, MacCallum, & Strahan, 1999). Foi utilizado 

também o método scree plot ou teste de Cattell (Cattell, 1966) para analisar graficamente 

qual o número de fatores a reter. Realizou-se a análise da consistência interna de Recursos, 

seguindo-se os procedimentos adotados por Leffert et al. (1998), utilizando-se o coeficiente 

de alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) para as escalas com três ou mais itens e o Spearman-

Brown (Lord, Novick, & Birnbaum, 1968) para as escalas compostas por dois itens. 

Procedeu-se à análise da consistência interna das oito Categorias propostas pelo Modelo, 

assim como as duas Dimensões de Recursos Externos e Recursos Internos utilizando-se o 

coeficiente de alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). 

 

Resultados 

 

Inspeção psicométrica 

O índice de KMO obteve um valor de 0,83, o que sugere a adequação da amostra. O 

teste de Bartlett mostrou a adequação da técnica, χ2(4095) = 15652,117, p < 0,0001. Estes 

resultados sugerem que a matriz dos dados é passível de ser submetida a factorialização 

(Dziuban & Shirkey, 1974). Reproduzindo o método utilizado por Leffert et al. (1998) foi 

realizada uma análise em componentes principais com recurso à rotação varimax e 

normalização de Kaiser.  
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Os resultados do critério de retenção fatorial de Kaiser sugeriram 26 componentes, 

os quais explicaram 65,61% da variância total. Os fatores extraídos não foram passiveis de 

interpretação, isto é, que atenda à organização conceptual do Modelo de Recursos. O teste 

de Cattell (Cattell, 1966) ou scree plot, que é uma técnica mais precisa na identificação de 

componentes, sugere uma solução de 7 componentes também não interpretáveis de acordo 

com o modelo teórico. O estudo de Leffert et al. (1998) encontrou uma solução de 16 fatores 

que explicavam 49,6% da variância, também não interpretáveis, em que cada fator integrava 

uma ou mais das oito Categorias. Noutro estudo, de Theokas et al. (2005) de análise fatorial 

exploratória, com recurso à análise em componentes principais rotação promax e 

normalização de Kaiser encontraram soluções fatoriais diferentes em duas amostras de 

adolescentes com idades distintas: uma solução de 14 fatores para estudantes com idades 

compreendidas entre os 11 e 14 anos e de 16 fatores entre os 14 e 18 anos. Igualmente a 

solução não é interpretável e compatível com a organização teórica dos itens e dimensões 

desenvolvidas inicialmente. Em todos os casos adotou-se a versão original.  

No presente estudo, realizou-se a inspeção dos dados com recurso ao que Cronbach 

e Meehl (1955) denominaram de rede nomológica, a qual relaciona quantidades ou 

propriedades observáveis umas com as outras, relaciona construtos observáveis com os 

teóricos, e relaciona construtos teóricos uns com os outros de modo fazer observações 

integradas, realizar inferências, para evidenciar a existência de validade. Tal exige operações 

relativamente complexas que os autores realizaram para o desenvolvimento da versão 

original do A&B. Seguimos as práticas dos autores originais e utilizámos a versão com duas 

Dimensões de Recursos Internos e Recursos Externos/oito Categorias/quarenta Recursos 

individuas, e os itens resultantes da primeira fase da adaptação onde se tinham identificado 

validade de conceito de conteúdo e de construto. 

 

Fidelidade 

Os resultados da análise da consistência interna de Recursos podem ser observados 

na Tabela 3. Treze Recursos são medidos utilizando-se itens individuais, pelo que a 

avaliação da consistência interna não se aplica. Na análise da consistência interna de 

Recursos constata-se que doze demonstram valores considerados aceitáveis (Cronbach, 

1951), superiores a 0,60, sete entre 0,50 e 0,59, e oito com resultados que podem revelar 

uma fraca consistência interna com valores inferiores a 0,50. De forma sumária, constata-se 

que os resultados do presente estudo demonstram valores próximos dos observados no 

estudo de Leffert et al. (1998). Salienta-se que o modelo de Recursos original foi revisto 
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pelos autores, notando-se a exclusão de alguns itens do questionário de modo a evitar uma 

avaliação demasiado longa com vista a administração no contexto de sala de aula sendo que, 

contudo, este procedimento diminuiu a consistência interna de alguns dos Recursos (Leffert 

et al., 1998). 

Realizou-se a análise da consistência interna das Categorias de Recursos cujos 

resultados podem ser observados na Tabela 4. Verifica-se que estas mostram valores 

considerados aceitáveis (Cronbach, 1951), superiores a 0,60, com exceção da Categoria de 

Uso Construtivo do Tempo, a qual apresenta uma consistência interna que pode ser 

considerada fraca (α = 0,39). À exceção desta Categoria, estes resultados apresentam valores 

superiores aos observados no estudo de Leffert et al. (1998). A análise das Dimensões de 

Recursos Externos e de Recursos Internos mostram resultados considerados bons, superiores 

a 0,80 do alfa de Cronbach com os Recursos Externos com um alfa de 0,84 e os Recursos 

Internos com um alfa igualmente de 0,84.  

 

Experiência de Recursos do Desenvolvimento  

A Tabela 5 apresenta a percentagem de adolescentes que afirma experimentar cada 

um dos 40 Recursos do Desenvolvimento por género, grau de escolaridade e amostra total 

(pontuação de cada Recurso analisada como variável dicotómica, isto é, o adolescente tem 

ou não tem o Recurso). 

 

Discussão 

 

Por definição “Validity refers to the degree to which evidence and theory support the 

interpretation of test scores for proposed uses of tests” (American Educational Research 

Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in 

Education, 2014, p.11). A validade é o elemento central de qualquer técnica de avaliação, 

principalmente após a adoção de uma perspetiva unitária da validade (Elosua, & Iliescu, 

2012; Kane, 2001; 2013) hoje em uso.  

O A&B constitui um instrumento de avaliação integrado no modelo de Recursos de 

Desenvolvimento, Developmental Assets no original (Leffert et al.,1998): recorrendo-se à 

análise nomológica proposta por Cronbach e Mehel (1955) permite-se fazer uma análise 

integrada de todos os dados recolhidos a começar pela análise de conteúdo e conceito, 

integrando igualmente os dados da análise estatística, entre outros. O Modelo de Recursos 

do Desenvolvimento tem como objetivo identificar as características dos adolescentes, 
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famílias, escolas e comunidades que podem ser reforçadas e projetadas de modo promover 

o desenvolvimento positivo na adolescência. 

Como se referiu, a orientação do modelo de desenvolvimento do questionário A&B 

é na perspetiva formativa, ou causal, onde o constructo é um efeito dos indicadores (Costa, 

2015). Neste caso, explica este autor, os métodos psicométricos com base na associação 

inter-itens não são importantes e, mesmo, inapropriados, se assumirem uma posição de 

centralidade no estudo, recomendando-se o uso de outros métodos de validação estatísticos 

e não estatísticos. A análise nomológica de Cronbach e Mehel (1955) será, então, um método 

mais apropriado para a análise da validade deste instrumento. 

Os resultados do presente estudo sugerem que a versão portuguesa do questionário 

A&B possui características de validade similares às da versão original, pelo que se adotou 

uma perspetiva conservadora procurando-se manter a equivalência conceptual e métrica que 

reflita os pressupostos teóricos que fundamentam o Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento. Para além do estudo conceptual e empírico relativamente aos elementos 

fundamentais para um desenvolvimento positivo na adolescência sublinha-se que a forma 

como o Modelo de Recursos do Desenvolvimento está organizado, a sua avaliação e 

descrição de resultados, refletem o propósito da sua utilização para fins educacionais e de 

comunicação pública, adequando-se ao objetivo de facilitar a comunicação dos resultados. 

Relativamente a Recursos que apresentam um coeficiente de fidelidade inferior a 

0,50 notamos que, a maioria avalia Recursos individuais em múltiplos contextos. Por 

exemplo, a avaliação de participação em Programas para Adolescentes refere-se ao número 

de horas que o adolescente dedica a diferentes tipos de atividades realizadas tanto no 

contexto escolar como comunitário. Trata-se assim de um índice cumulativo do 

envolvimento do adolescente em Programas para Adolescentes em vários contextos. Por este 

motivo esta escala reflete a variação individual relativamente a personalidade e interesses, 

isto é, um adolescente pode dedicar muito tempo a apenas uma atividade enquanto outro 

pode dedicar a mesma proporção do tempo numa variedade de atividades e em diferentes 

contextos. Deste modo, a fidelidade desta escala depende de o adolescente que realizar um 

tipo de atividade também realizar as outras.  

Do mesmo modo, salienta-se que relativamente às Categorias de Recursos que 

constituem o Modelo, também as características multidimensionais destas se refletem em 

resultados de fidelidade. Salienta-se a categoria de Uso Construtivo do Tempo, a qual avalia 

diferentes contextos nos quais o adolescente dedica o seu tempo, quer seja em programas 

para adolescentes tanto no contexto escolar como comunitário, de carácter criativo, 
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desportivo, ou religioso, assim como o tempo que passa em casa. Como tal, a fidelidade 

desta escala depende de o adolescente que realizar uma determinada atividade também 

realizar as demais.  

A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes sugere que se existir 

uma convergência entre os Recursos Internos com os Recursos Externos encontrados na 

família, escola e comunidade – por exemplo, a capacidade de os adultos proporcionarem aos 

adolescentes um ambiente positivo no qual as suas forças possam ser otimizadas e 

positivamente direcionadas – então o desenvolvimento saudável do adolescente pode ser 

promovido (Benson et al., 2006). Conclui-se a utilidade teórica e prática de uma abordagem 

dos Recursos do Desenvolvimento para a compreensão do desenvolvimento positivo na 

adolescência, recomenda-se o uso do A&B para avaliar a intervenção e avaliação deste 

Modelo de desenvolvimento positivo. 
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Tabela 1 

O Modelo de Recursos do Desenvolvimento: Recursos Externos 

 

Categoria  Recurso Definição  

Suporte 

   

 

 

1 Suporte familiar A vida familiar proporciona afeto e suporte 

2 Comunicação familiar 

positiva 

O adolescente e seus familiares comunicam 

positivamente, e o jovem tende a procurar 

conselhos e orientações na família 

3 Relações com outros 

adultos 

O adolescente recebe suporte de três ou mais 

adultos que não os pais 

4 Vizinhança atenciosa O adolescente experimenta uma vizinhança 

acolhedora e atenciosa 

5 Ambiente escolar 

cuidador 

A escola proporciona um ambiente acolhedor e 

motivador  

6 Envolvimento dos pais 

com a escola 

Os pais estão ativamente envolvidos com intenção 

de ajudar o adolescente a ser bem-sucedido na 

escola 

Empowerment 7 Comunidade que 

valoriza os adolescentes 

O adolescente perceciona que os adultos da 

comunidade os valorizam  

8 Os adolescentes como 

recursos 

A comunidade é favorável ao desempenho de um 

papel ativo por parte dos adolescentes 

9 Serviço aos outros  O adolescente desempenha serviços comunitários 

uma ou mais horas por semana 

10 Segurança  O adolescente sente-se seguro em casa, na escola, 

na vizinhança e comunidade  

11 Limites na família  A família tem regras e consequências claras para o 

seu incumprimento e monitoriza o comportamento 

do adolescente 

Limites e 

expectativas 

12 Limites na escola A escola provê regras e consequências claras para 

o seu incumprimento  

13 Limites na vizinhança Os vizinhos assumem a responsabilidade de 

monitorizar o comportamento dos adolescentes 

14 Adultos como modelos 

de comportamento 

Pais e outros adultos representam um modelo de 

comportamento positivo e responsável 

15 Influência positiva dos 

amigos 

Os amigos próximos do adolescente representam 

modelos de comportamentos responsáveis 

16 Elevadas expectativas  Pais e professores encorajam o adolescente a agir 

corretamente 

Uso 

construtivo do 

tempo 

17 Atividades criativas O adolescente investe três ou mais horas por 

semana em aulas ou na prática de música, teatro, 

ou outras artes 

18 Programas para 

Adolescentes 

O adolescente investe três ou mais horas por 

semana em desportos, clubes ou organizações na 

escola e/ou na comunidade 

19 Comunidade religiosa O adolescente investe uma ou mais horas por 

semana em atividades numa instituição religiosa 

20 Tempo em casa  O adolescente sai com os amigos “sem nada em 

especial para fazer” duas noites ou menos por 

semana 
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Tabela 2  

O Modelo de Recursos do Desenvolvimento: Recursos Internos  

Categoria  Recurso Definição  

Compromisso 

com a 

aprendizagem  

21 Motivação para a 

aprendizagem  

O adolescente está motivado para ser bem-

sucedido na escola 

22 Compromisso com 

a escola 

O adolescente está ativamente comprometido 

com os estudos 

23 Trabalho de casa  O adolescente revela estudar pelo menos uma 

hora todos os dias úteis  

24 Relação com a 

escola  

O adolescente preocupa-se com a sua escola   

25 Satisfação com a 

leitura 

O adolescente lê por satisfação três ou mais horas 

por semana  

Valores 

positivos  

26 Atenção   O adolescente valoriza ajudar outras pessoas  

27 Igualdade e justiça 

social  

O adolescente valoriza a promoção da igualdade 

e redução da fome e pobreza  

28 Integridade  O adolescente age por convicção e defende as 

suas crenças 

29 Honestidade  O adolescente diz a verdade, mesmo quando tal 

não é fácil 

30 Responsabilidade  O adolescente aceita e assume a responsabilidade 

pessoal 

31 Controlo  O adolescente acredita que é importante não ser 

sexualmente ativo ou não consumir álcool nem 

outras drogas  

Competências 

sociais  

32 Planear e tomar 

decisões 

O adolescente sabe como planear 

antecipadamente e fazer escolhas  

33 Competência 

interpessoal  

O adolescente tem competências como empatia, 

sensibilidade e capacidade de desenvolvimento 

de amizades  

34 Competência 

cultural  

O adolescente tem conhecimento e sente-se 

confortável com pessoas de diferentes origens 

culturais/raciais/étnicas  

35 Capacidade de 

resistência  

O adolescente consegue resistir à pressão 

negativa dos pares e de situações perigosas 

36 Resolução de 

conflitos pacífica  

O adolescente procura resolver conflitos sem 

violência  

Identidade 

positiva 

37 Poder pessoal  O adolescente sente que tem controlo sobre “as 

coisas que acontecem comigo” 

38 Autoestima  O adolescente revela uma elevada autoestima  

39 Sentido de 

propósito  

O adolescente revela que a sua minha vida tem 

um propósito 

40 Visão positiva do 

futuro pessoal 

O adolescente é otimista sobre o seu futuro   
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Tabela 3  

Consistência Interna de Recursos do Desenvolvimento 

 

Nota. NA = não se aplica 

   Consistência interna 

  

Recursos 

Nº de 

itens 

Presente 

estudo 

Estudo de 

Leffert et 

al. (1998) 

1. Suporte familiar 3 0,80 0,79 

2. Comunicação familiar positiva 3 0,41 0,50 

3. Relações com outros adultos 3 0,83 0,82 

4. Vizinhança atenciosa 1 NA NA 

5. Ambiente escolar cuidador 3 0,58 0,68 

6. Envolvimento dos pais com a escola 4 0,68 0,75 

7. Comunidade que valoriza os adolescentes 4 0,80 0,81 

8. Os adolescentes como recursos 3 0,43 0,48 

9. Serviço aos outros  1 NA NA 

10. Segurança  3 0,58 0,50 

11. Limites na família  3 0,48 0,62 

12. Limites na escola 3 0,52 0,52 

13. Limites na vizinhança 1 NA NA 

14. Adultos como modelos de comportamento 3 0,43 0,31 

15. Influência positiva dos amigos 4 0,62 0,71 

16. Elevadas expectativas  2 0,50 0,53 

17. Atividades criativas 1 NA NA 

18. Programas para adolescentes 3 0,21 0,40 

19. Comunidade religiosa 1 NA NA 

20. Tempo em casa  1 NA NA 

21. Motivação para a aprendizagem  3 0,52 0,64 

22. Compromisso com a escola 4 0,62 0,63 

23. Trabalho de casa  1 NA NA 

24. Relação com a escola  1 NA NA 

25. Satisfação com a leitura 1 NA NA 

26. Atenção   3 0,63 0,75 

27. Igualdade e justiça social  3 0,70 0,75 

28. Integridade  2 0,77 0,79 

29. Honestidade  1 NA NA 

30. Responsabilidade  2 0,60 0,68 

31. Controlo  2 0,66 0,80 

32. Planear e tomar decisões 2 0,35 0,62 

33. Competência interpessoal  3 0,55 0,67 

34. Competência cultural  3 0,71 0,80 

35. Capacidade de resistência  2 0,44 0,63 

36. Resolução de conflitos pacífica  1 NA NA 

37. Poder pessoal  2 0,31 0,32 

38. Autoestima  4 0,80 0,78 

39. Sentido de propósito  1 NA NA 

40. Visão positiva do futuro pessoal 1 NA NA 
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Tabela 4  

Consistência Interna de Categorias de Recursos do Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias de Recursos 

 

Consistência interna 

Recursos externos 

 Suporte 0,81 

 Empowerment 0,76 

 Limites e expectativas 0,65 

 Uso construtivo do tempo 0,39 

Recursos internos   

 Compromisso com a aprendizagem 0,67 

 Valores positivos 0,78 

 Competências sociais 0,72 

 Identidade positiva 0,83 
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Tabela 5  

Experiência de Recursos do Desenvolvimento por Género, Grau de Escolaridade e Amostra 

Total em Percentagem 

 

Nota. M = Masculino; F = Feminino; T= Amostra Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Externos 

9ºAno 

(n = 110) 

% com 

Recurso 

10º Ano 

(n = 176) 

% com 

Recurso 

11º Ano 

(n = 139) 

% com 

Recurso 

12º Ano 

(n = 77) 

% com 

Recurso 

M F T M F T M F T M F T 

1. Suporte familiar 91 82 87 82 76 78 80 74 76 59 66 64 

2. Comunicação familiar positiva 66 49 57 50 47 48 53 58 56 19 48 38 

3. Relações com outros adultos 56 39 48 42 39 40 48 47 47 40 37 38 

4. Vizinhança atenciosa 30 40 37 34 31 32 27 29 28 37 28 32 

5. Ambiente escolar cuidador 29 37 33 31 26 28 30 23 25 30 16 21 

6. Envolvimento dos pais com a 

escola 

37 37 37 32 27 29 18 26 23 11 16 15 

7. Comunidade valoriza os 

adolescentes 

41 40 40 36 33 34 33 45 41 22 33 29 

8. Adolescentes como recursos 39 31 35 36 28 31 40 29 33 19 23 21 

9. Serviço aos outros  30 24 28 24 21 22 20 18 20 15 34 27 

10. Segurança  64 57 60 71 38 49 76 48 57 78 46 57 

11. Limites na família  46 38 41 39 34 36 56 27 36 15 26 22 

12. Limites na escola 58 47 53 39 41 40 38 35 35 45 34 38 

13. Limites na vizinhança 41 42 43 57 48 51 40 35 37 41 34 37 

14. Adultos modelo de 

comportamento 

31 38 34 32 30 31 18 35 29 16 41 32 

15. Influência positiva dos amigos 79 86 82 71 83 79 58 74 69 54 64 61 

16. Elevadas expectativas  66 73 70 50 52 52 50 47 49 48 43 45 

17. Atividades criativas 16 24 20 13 9 10 12 13 12 22 18 20 

18. Programas para adolescentes 59 24 41 44 27 33 51 26 35 45 48 47 

19. Comunidade religiosa 30 43 38 34 41 38 29 33 32 22 34 30 

20. Tempo em casa  90 96 93 90 92 92 87 94 91 74 82 79 
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Tabela 5  

Experiência de Recursos do Desenvolvimento por Género, Grau de Escolaridade e Amostra 

Total em Percentagem (Continuação) 

 

Nota. M = Masculino; F = Feminino; T= Amostra Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Internos 

9ºAno 

(n = 110) 

% com 

Recurso 

10º Grade 

(n = 176) 

% com 

Recurso 

11º Grade 

(n = 139) 

% com 

Recurso 

12º Grade 

(n = 77) 

% com 

Recurso 

M F T M F T M F T M F T 

21. Motivação para a aprendizagem  64 77 69 68 79 75 71 73 73 71 73 71 

22. Compromisso com a escola 75 84 79 87 85 86 85 78 80 63 76 72 

23. Trabalho de casa  24 38 31 42 61 54 13 46 35 45 71 61 

24. Relação com a escola  52 71 62 45 63 57 47 50 49 48 52 51 

25. Satisfação com a leitura 6 27 17 16 23 21 9 20 16 11 18 16 

26. Valores - Atenção   71 69 71 60 72 68 56 64 61 63 82 75 

27. Valores - Igualdade e justiça 

social  

85 91 87 73 92 85 78 95 89 89 90 90 

28. Valores - Integridade  81 77 78 81 90 87 76 87 84 85 92 90 

29. Valores - Honestidade  87 93 90 78 89 85 87 95 92 74 100 91 

30. Valores - Responsabilidade  83 95 89 79 89 85 78 88 84 85 92 90 

31. Valores - Controlo  33 38 35 23 17 19 7 12 10 4 4 4 

32. Planear e tomar decisões 51 38 47 42 34 37 42 37 38 41 38 39 

33. Competência interpessoal  53 55 54 34 44 40 42 53 49 33 56 48 

34. Competência cultural  49 35 42 42 53 49 47 52 50 30 52 44 

35. Capacidade de resistência  49 33 40 44 46 45 51 52 51 33 46 42 

36. Resolução de conflitos pacífica  43 63 57 48 58 54 49 60 57 62 74 70 

37. Poder pessoal  37 26 30 32 26 29 36 32 33 33 32 33 

38. Autoestima  67 33 49 55 28 38 53 38 43 63 38 47 

39. Sentido de propósito  58 33 45 58 32 41 50 46 47 56 40 46 

40. Visão positiva do futuro pessoal 58 57 57 45 29 35 56 39 44 45 42 43 
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Experiência de Recursos do Desenvolvimento em Adolescentes 

 

 

Resumo 

 

No âmbito da perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes apresenta-

se o Modelo de Recursos do Desenvolvimento – Developmental Assets® – que associa 

características ecológicas positivas (Recursos Externos) a qualidades pessoais (Recursos 

Internos) com o objetivo de compreender o desenvolvimento ótimo na adolescência. Este 

estudo teve como objetivo analisar a experiência de Recursos do Desenvolvimento em 

adolescentes Portugueses. Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 

estudantes, com idades compreendidas entre os 13 e 19 anos (M = 15,92; DP = 1,17), 

maioritariamente do género feminino (63%). Os resultados indicam que os adolescentes 

experimentam em média cerca de metade dos 40 Recursos que constituem o Modelo. Os 

resultados indicam também que os Recursos do Desenvolvimento são expressos ou 

experienciados de forma diferente considerando-se género, idade e grau de escolaridade. 

Observam-se dois tipos de resultados que representam aspetos de similaridade e diversidade, 

os quais permitem a identificação de Recursos relevantes para todos os adolescentes, ao 

mesmo tempo que destacam a importância de Recursos específicos em adolescentes com 

diferentes características. Sugere-se a utilidade teórica e prática da utilização do Modelo de 

Recursos do Desenvolvimento e de uma abordagem de Construção de Recursos do 

Desenvolvimento para a compreensão de um desenvolvimento ótimo na adolescência. 

 

Palavras-chave: Recursos do Desenvolvimento, Perspetiva do Desenvolvimento 

Positivo dos Adolescentes, Resultados de um Desenvolvimento Positivo, Desenvolvimento 

Saudável  
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Experience of Developmental Assets in Adolescents 

 

 

Abstract 

 

In the field of Positive Youth Development approach, the concept of Developmental 

Assets® links positive features of developmental ecologies (External Assets) with personal  

qualities (Internal Assets) in order to further the understanding of optimal development. The 

purpose of this research was to analyze the experience of Developmental Assets in 

Portuguese adolescents. A convenience sample of 503 Portuguese students was evaluated, 

mean age of 15.92 years (SD = 1.17), 63% female gender. Results indicate that adolescents 

experience on average half of the 40 Developmental Assets included in the framework. 

Results also indicate that Developmental Assets are expressed or experienced differently 

across gender, grade and age. Data suggest two types of results that represent aspects of 

similarity and diversity, which allow the identification of Developmental Assets that are 

relevant for all adolescents, while highlighting the importance of specific Assets in 

adolescents with different characteristics. The results of this study suggest the theoretical 

and practical utility of the Development Assets framework and Asset-Building approach to 

understanding optimal development in adolescence. 

 

Keywords: Developmental Assets, Positive Youth Development, Positive 

Developmental Outcomes, Healthy Development  
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A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes surge como uma nova 

orientação conceptual no estudo do desenvolvimento na adolescência, constituindo uma 

metateoria relacional com a adoção das Teorias Sistémicas do Desenvolvimento, foca a 

atenção sobre o que os adolescentes necessitam para um desenvolvimento ótimo (Lerner & 

Steinberg, 2009). Distinguindo-se como uma alternativa conceptual aos modelos de défice 

do desenvolvimento, proporciona uma conceção do adolescente que tem como base as suas 

forças definindo uma nova abordagem na investigação sobre o desenvolvimento do 

adolescente (Benson, Scales, Hamilton, & Sesma, 2006; Bonell et al., 2016; Damon, 2004; 

Lerner & Steinberg, 2009).  

No âmbito desta perspetiva, esta atenção nos fatores que beneficiam o 

desenvolvimento saudável dos adolescentes, levou ao surgimento de modelos com foco em 

forças, recursos e experiências positivas dos adolescentes e seus contextos 

desenvolvimentais, procurando assim conceptualizar um desenvolvimento positivo na 

adolescência (Damon, 2004; Eccles & Gootman, 2002; Hamilton, Hamilton, & Pittman, 

2004; Lerner, Alberts, Jelicic, & Smith, 2006; Small & Memmo, 2004).  

Neste contexto, surge em 1990 o conceito de Recursos do Desenvolvimento - 

Developmental Assets® - proposto pelo Search Institute (Benson, 2006), com o objetivo de 

descrever “the positive developmental nutrients that young people need for successful 

development” (Benson, Scales, & Syvertsen, 2011, p.198). O Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento propõe um conjunto de experiências e suportes desenvolvimentais 

sugeridos como importantes para todos os adolescentes durante a segunda década da vida 

(Benson et al., 2011, p.198), a “década adolescente” (Lerner & Steinberg, 2009, p.7). Este 

Modelo começou a ser desenvolvido em 1990, continuando a ser aperfeiçoado nos anos 

seguintes, fundamentado em estudos empíricos sobre o desenvolvimento dos adolescentes, 

prevenção, fatores protetores e resiliência (Benson, 2006, 2007; Benson et al., 2006, Benson 

& Scales, 2011; Scales & Leffert, 2004). Os Recursos do Desenvolvimento definem-se como 

relações, oportunidades e qualidades pessoais que podem ser exploradas quer ao nível 

individual, quer contextual (familiar, escolar, comunitário) de modo a orientar os 

adolescentes para um desenvolvimento positivo (Benson, Leffert, Scales, & Blyth, 1998; 

Benson & Scales, 2011; Benson et al., 2011; Scales & Leffert, 2004).  

O Modelo de Recursos do Desenvolvimento associa características ecológicas 

positivas (Recursos Externos) a competências, capacidades e valores (Recursos Internos), 

assumindo que estes Recursos constituem Blocos de Construção - “Building Blocks” - 
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dinamicamente interligados (Benson et al., 2006, p.906) que, em combinação, previnem 

comportamentos de risco (Benson & Scales, 2009) e reforçam um desenvolvimento bem-

sucedido (Benson et al., 2006; Scales, Benson, Leffert, & Blyth, 2000; Scales et al., 2006). 

Fundamentado pelas Teorias Sistémicas do Desenvolvimento, que consistem numa 

metateoria relacional do desenvolvimento humano que propõe uma abordagem integrada na 

compreensão do desenvolvimento (Ford & Lerner, 1992; Gottlieb, 1997; Lerner & 

Steinberg, 2009; Overton, 2006), central ao Modelo de Recursos do Desenvolvimento 

encontra-se a potencial plasticidade ontogenética que reconhece a existência de relações de 

interdependência recíproca entre os níveis biológico, individual e contextual de organização. 

O reconhecimento de que a regulação do desenvolvimento envolve relações 

individuo←→contexto mutuamente influentes entre todos os níveis (isto é, relações 

bidirecionais entre a pessoa e o seu ambiente), indica, como consequência, que o sistema de 

desenvolvimento é caracterizado por um potencial de mudança sistemática, isto é, pela 

plasticidade e diversidade. Tal pressupõe que o desenvolvimento humano positivo pode ser 

promovido, através da articulação das características dos indivíduos e das ecologias, isto é, 

através de uma convergência entre recursos individuais e condições contextuais favoráveis 

(Benson et al., 2006), o que constitui de acordo com o Modelo, “the fusion of external (i.e., 

ecological) assets and internal assets” (Benson, 2007, p. 38). 

O Modelo identifica 40 Recursos individuais conceptualmente agrupados em duas 

dimensões que compreendem 20 Recursos Externos e 20 Recursos Internos, constituindo 

tanto uma estrutura teórica como um modelo de pesquisa aplicada. Os Recursos Externos 

referem-se às características do ambiente promotoras de saúde, isto é, experiências, relações, 

suporte e oportunidades proporcionadas por pessoas na família, escola, comunidade ou 

pares. Compreendem quatro categorias: Suporte, Empowerment, Limites e Expectativas, e 

Uso Construtivo do Tempo. Por sua vez, os Recursos Internos consistem em crenças, valores 

e competências e autoperceções que os adolescentes desenvolvem gradualmente ao longo 

do tempo em resultado de inúmeras experiências: o crescimento destes recursos um processo 

idiossincrático de autorregulação. Incluem também quatro categorias: Compromisso com a 

Aprendizagem, Valores Positivos, Competências Sociais, e Identidade Positiva. No Quadro 

1 apresentamos de forma sumária o Modelo (para uma análise aprofundada consultar 

Benson, 2006; 2007; Benson et al., 1998; Benson et al., 2006; Benson & Scales, 2011; 

Benson et al., 2011; Scales & Leffert, 2004, Soares, Pais-Ribeiro, & Silva, 2018a, 2018b).  

Das formulações teóricas no âmbito das Teorias Sistémicas do Desenvolvimento, 

como referimos, emergem vários pressupostos que orientam a investigação do Modelo de 
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Recursos do Desenvolvimento. O pressuposto central na teoria subjacente ao Modelo é 

colocado como “the more assets, the better” (Benson et al., 2007, p.38). Isto é, refere-se à 

abordagem de Construção de Recursos, que sugere que quanto maior o número de 

experiências positivas o adolescente revelar, maior a probabilidade de um desenvolvimento 

bem-sucedido (Benson et al., 2006; Benson et al., 2011). Benson et al. (2011, p.204) 

explicam que “um Recurso do Desenvolvimento é um agente ou característica do indivíduo 

ou das suas ecologias desenvolvimentais (…) que está relacionado com o aumento da 

probabilidade de resultados positivos”, os quais “aumentam aditivamente ou 

exponencialmente à medida que o número de Recursos do Desenvolvimento aumenta”.  

Benson et al. (2006, p.914) explicam que existem duas versões deste pressuposto, 

“vertical pile up of assets” e “horizontal pile up of assets”: sugere-se que quanto maior o 

número de Recursos o adolescente experimenta num determinado momento, assim como, 

quanto maior o número de Recursos que experimenta nos diversos contextos nos quais está 

inserido (tais como família, pares, vizinhança e escola; tal implica amplitude contextual, os 

resultados melhoram em função do número de contextos ricos em Recursos nos quais o 

adolescente está inserido), melhores resultados tendem a apresentar dentro de uma variedade 

de indicadores de bem-estar, académicos, psicológicos e socio-emocionais (Benson et al., 

2011). 

O presente estudo tem como objetivo analisar, na população de adolescentes 

portugueses, a experiência de Recursos do Desenvolvimento. 

 

Método 

 

Participantes 

Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 estudantes que se 

encontravam a frequentar o sistema de ensino regular entre o 9º e o 12º ano de escolaridade 

de uma escola pública da região Norte de Portugal, com idades compreendidas entre os 13 e 

19 anos de idade (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género feminino (63%).  

 

Material  

Perfis da Vida de Estudante: Atitudes e Comportamentos (A&B) - Questionário 

desenvolvido pelo Search Institute – Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors ® 

(A&B) (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998; Search Institute, 2017) e validado para 

Português-europeu por Soares, Pais-Ribeiro e Silva (2018b), é dirigido a adolescentes com 
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idades compreendidas dos 12 aos 18 anos em contexto escolar. No presente estudo foram 

utilizados apenas os itens que constituem a avaliação de Recursos do Desenvolvimento, 

indicadores de desenvolvimento positivo e de risco, assim como questões demográficas. As 

características psicométricas da avaliação de Recursos do Desenvolvimento podem ser 

consultadas em Soares, Pais-Ribeiro e Silva (2018b). 

A avaliação da experiência dos 40 Recursos individuais consiste, a sua maioria, 

afirmações relativamente às quais são apresentadas opções de resposta numa escala tipo 

Likert de cinco posições que variam entre, por exemplo, 1 = concordo muito” e 5 = discordo 

muito, 1 = nada importante e 5 = extremamente importante, 1 = não sou nada assim e 5 = 

sou muito assim. Existem duas abordagens para descrever a experiência de Recursos: 1) Os 

dados podem ser analisados assumindo-se que se trata de uma escala do tipo Likert, sendo 

que o valor obtido em cada um dos Recursos é interpretado da seguinte forma: quanto mais 

elevada a pontuação, maior a experiência do Recurso; 2) Por sua vez, para fins de 

comunicação, a pontuação de cada Recurso pode ser utilizada como variável dicotómica, 

isto é, o adolescente tem ou não tem o Recurso. Desta pontuação de cada um dos 40 Recursos 

resulta um Índice em que a pontuação varia entre 0-40 Recursos, o qual descreve o número 

médio de Recursos que cada adolescente possui. Esta abordagem proporciona ainda a análise 

do conceito de Níveis de Recursos, o qual reflete o continuum mais amplo de 

desenvolvimento saudável e define quatro Níveis de Recursos com base no Índice de 

Recursos que o adolescente experimenta, representando um continuum de desenvolvimento 

de “At-risk” a “Optimal”, assim como o axioma de Construção de Recursos “the more assets, 

the better”: Nível 1 - At-risk Development: 0 a 10 Recursos; Nível 2 - Vulnerable 

Development: 11 a 20 Recursos; Nível 3 - Adequate Development: 21 a 30 Recursos; e Nível 

4 - Optimal Development: 31 a 40 Recursos (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998).  

A versão portuguesa do questionário A&B possui características de validade 

similares às da versão original (Soares et al., 2018b). Vinte e um dos 40 Recursos são 

medidos por pelo menos 3 itens, a maioria apresenta valores de consistência interna 

considerados aceitáveis, variando de 0,60 a 0,80 (Cronbach, 1951). Treze Recursos são 

medidos utilizando-se itens individuais, pelo que tal avaliação não se aplica. Avaliação da 

consistência interna de Categorias: Suporte α = 0,81; Empowerment α = 0,76; Limites e 

Expectativas α = 0,65; Uso construtivo do tempo α = 0,39 (categoria multidimensional); 

Compromisso com a Aprendizagem α = 0,67; Valores Positivos α = 0,78; Competências 

Sociais α = 0,72; Identidade Positiva α = 0,83. Análise de Dimensões: Recursos Externos α 

= 0,84; Recursos Internos α = 0,84. 
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Procedimento 

A aprovação para a realização desta pesquisa foi concedida pela Direção Geral de 

Educação. Este estudo foi realizado de acordo com os regulamentos relativos à ética 

profissional, conforme declarado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016). A 

Comissão Nacional de Proteção de Dados confirmou o anonimato dos participantes na 

recolha de dados, dando o seu parecer favorável. Foram solicitadas autorizações para a 

recolha de dados ao Conselho Geral e Diretor do Agrupamento de Escolas, e Professores. 

Pais/responsáveis legais de todos os alunos que participaram do estudo assinaram o termo 

de consentimento livre e informado para a recolha de dados, uso e publicação dos resultados. 

A recolha de dados foi realizada anonimamente no contexto de sala de aula com instruções 

padronizadas. Os alunos a quem os pais/responsáveis legais deram consentimento para a 

participação, foram convidados a responder ao questionário e colocá-lo num envelope. Este 

estudo assegurou o anonimato e a confidencialidade dos dados e a sua utilização exclusiva 

destes para fins de investigação. 

 

Resultados 

Com base no Índice 0-40 Recursos (isto é, experiência de entre 0 a 40 Recursos que 

constituem o Modelo), os resultados indicam que os adolescentes experimentam em média 

19,60 Recursos (DP=6,08). Os rapazes experimentam em média 19,72 (DP=6,00) e as 

raparigas 19, 54 (DP=6,12), não existindo diferenças estatisticamente não significativas 

entre eles. Considerando-se o grau de escolaridade, no 9º Ano, os adolescentes indicam a 

experiência de, em média, 21,07 Recursos (DP=6,23), no 10º de 19,34 (DP=6,03), no 11º de 

19,08 (DP=6,13) e no 12º de 18,99 (DP=5,67); existindo diferenças estatisticamente 

significativas entre os adolescentes que se encontram a frequentar os distintos níveis de 

escolaridade (analise de variância, one-way ANOVA, F (3,463) = 2,68, p=0,75). 

Relativamente à idade, a análise dos dados mostra uma correlação estatisticamente 

significativa negativa e fraca entre a média de Recursos do Desenvolvimento e idade dos 

adolescentes, r (468) = -0,11, p<0,05, indicando que, quanto maior a idade, menor a 

experiência de Recursos. 

O Quadro 2 apresenta a percentagem de adolescentes que afirma experimentar cada 

um dos 40 recursos do desenvolvimento (pontuação de cada Recurso analisada como 

variável dicotómica, isto é, o adolescente tem ou não tem o Recurso). 

Considerando-se o conceito de Níveis de Recursos, os resultados indicam que 6% (n 

= 28) dos adolescentes afirma experimentar entre 0 a 10 Recursos (Nível 1), 51% (n =238) 
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entre 11 a 20 Recursos (Nível 2), 40% (n = 186) entre 21 a 30 Recursos (Nível 3) e 4% (n = 

16) entre 31 a 40 Recursos (Nível 4).  

O Quadro 3 apresenta as estatísticas descritivas para Resultados no Desenvolvimento 

por Nível de Recursos. Para determinar o impacto cumulativo dos Recursos em resultados 

positivos no desenvolvimento, foi realizada a análise de variância (one-way ANOVA). Os 

resultados sugerem um efeito significativo do Nível de Recursos em todos os indicadores 

analisados, de modo que os adolescentes com Níveis de Recursos superiores tendem a 

revelar resultados mais positivos no desenvolvimento. 

Para determinar a significância das diferenças observadas ao nível da experiência de 

cada um dos 40 Recursos do Desenvolvimento entre rapazes e raparigas foi utilizado o Teste-

t. Comparativamente aos rapazes, as raparigas revelam uma experiência superior dos 

recursos de Influência Positiva de Amigos (t (494)=2,92, p<0,05), Participação em 

Comunidade Religiosa (t (493)=3,31, p<0,0001), Motivação para a Aprendizagem (t 

(497)=3,75, p<0,0001), Compromisso com a Escola (t (496)=2,17, p<0,05), Trabalho de 

Casa (t (491)=6,9, p<0,0001), Satisfação com a Leitura (t (495)=4,55, p<0,0001), Valores 

Positivos – Atenção (t (497)=3,84, p<0,0001), Valores Positivos – Igualdade e Justiça Social 

(t (497)=5,01, p<0,0001), Valores Positivos – Integridade (t (497)=3,16, p<0,05), Valores 

Positivos – Honestidade (t (497)=3,75, p<0,0001), Valores Positivos – Responsabilidade (t 

(497)=3,94, p<0,0001), Competência Interpessoal (t (496)=3,04, p<0,002) e Resolução de 

Conflitos Pacífica (t (490)=2,72, p<0,05). Os rapazes, por sua vez, afirmaram uma 

experiência superior dos seguintes Recursos: Adolescentes como Recursos (t (497)=2,31, 

p<0,05), Segurança (t (496)=4,91, p<0,0001), Participação em Programas para Adolescentes 

(t (495)=3,85, p<0,0001), Poder Pessoal (t (497)=2,34, p<0,05), Autoestima (t (497)=6,18, 

p<0,0001), Sentido de propósito (t (496)=5,68, p<0,0001) e Visão Positiva do Futuro Pessoal 

(t (497)=2,76, p<0,05).  

Para determinar a significância das diferenças na experiência dos Recursos em 

função do grau de escolaridade foi realizada a análise de variância (one-way ANOVA, Post-

Hoc Bonferroni). Os resultados sugerem a existência de diferenças estatisticamente 

significativas na experiência dos seguintes Recursos do Desenvolvimento: relativamente 

Suporte Familiar, F(3,498)=3,97, p<0,0001 (9º>12º), Ambiente Escolar Cuidador, 

F(3,498)=3,12, p<0,05 (10º>12º), Envolvimento dos Pais com a Escola, F(3,496)=11,59, 

p<0,0001 (9º>11º; 9º>12º), Serviço aos Outros, F(3,495)=2,58, p<0,05 (12º>10º),  Limites 

na Família, F(3,498)=4,59, p<0,05(9º>12º; 10º>12º),  Limites na Escola, F(3,498)=4,36, 

p<0,05 (9º>11º; 9º>12º), Influência Positiva dos Amigos, F(3,495)=5,22, p<0,0001 
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(9º>12º;10º>12º), Elevadas Expetativas, F(3,495)=8,90, p<0,0001(9º>10º; 9º>11º; 9º>12º), 

Participação em Programas para Adolescentes, F(3,496)=2,64, p <0,05 (12º>11º), Tempo 

em Casa, F(3,494)=5,17, p<0,0001 (10º>12º;11º>12º),  Compromisso com a Escola, 

F(3,492)=2,80, p<0,05 (10º>12º),  Trabalho de Casa, F (3,492) = 12,32, p < 0,0001 

(10º>9º;12º>9º;10º>11º;12º>11º), Valores Positivos – Controlo, F (3,498) = 24,27, p < 

0,0001 (9º>10º;9º>11º;9º>12º;10º>11º;10º>12º) e Visão Positiva do Futuro Pessoal, 

F(3,498)=4,02, p<0,05 (9º>10º).  

A análise dos dados sugere a existência de correlações estatisticamente significativas 

entre a experiência de Recursos do Desenvolvimento e a idade dos adolescentes. Os 

resultados indicam a existência de correlações estatisticamente significativas negativas 

muito fracas a fracas entre a idade e a experiência dos seguintes Recursos: Suporte Familiar, 

r (503) = -0,16, p<0,0001, Vizinhança Atenciosa, r (501)= -0,11, p<0,05, Ambiente Escolar 

Cuidador, r (503) = -0,10, p<0,05, Envolvimento dos Pais com a Escola, r (501) = -0,21, 

p<0,0001, Limites na Família, r (503) = -0,11, p<0,05, Influência Positiva de Amigos, r 

(500) = -0,21, p<0,0001, Elevadas Expetativas, r (500) = -0,18, p<0,0001, Tempo em Casa, 

r (499) = -0,21, p<0,0001, Motivação para a Aprendizagem, r (503) = -0,09, p<0,05, Relação 

com a Escola, r (503) = -0,10, p<0,05, e Valores Positivos – Controlo, r (503) = -0,34, 

p<0,0001. Os resultados sugerem que quanto menor a idade, maior a experiência destes 

Recursos do Desenvolvimento. Por sua vez, os resultados indicam a existência correlações 

positivas significativas, ainda que muito fracas, entre a idade e a experiência dos seguintes 

Recursos: Serviço aos Outros, r (500) = 0,16, p<0,0001, Participação e, Programas para 

Adolescentes,  r (501) = 0,09, p<0,05, e Valores Positivos – Integridade, r (503) = 0,10, 

p<0,05, e sugerem que quanto maior a idade, maior a experiência destes Recursos.  

 

Discussão 

Analisando os dados de uma perspetiva geral, com base no Índice 0-40 Recursos, os 

resultados indicam que os adolescentes experimentam em média cerca de metade dos 40 

Recursos individuais que constituem o Modelo, resultados estes similares aos indicados por 

Benson et al. (1998) numa amostra agregada de estudantes Americanos. Rapazes e raparigas 

não diferem no número médio de Recursos que possuem. Considerando-se o grau de 

escolaridade, os dados indicam que o número médio de Recursos que os adolescentes 

experimentam ao longo do desenvolvimento tende a diminuir, assim como, no mesmo 

sentido, considerando-se a idade, os resultados sugerem que quanto maior a idade, menor o 

número médio de Recursos que os adolescentes experimentam.  
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A análise da percentagem de adolescentes em cada um dos quatro Níveis de Recursos 

– isto é, definidos com base na quantidade de Recursos que um adolescente possui, 

representando um continuum de desenvolvimento de “At-risk” a “Optimal”, assim como o 

axioma de Construção de Recursos “the more assets, the better” – sugere que: 6% 

encontram-se na categoria de At-risk Development (experiência de 0 a 10 Recursos), 51% 

na categoria de Vulnerable Development (11 a 20 Recursos), 40% na categoria de Adequate 

Development (21 a 30 Recursos) e 4% na categoria de Optimal Development (31 a 40 

Recursos). De notar que 57% dos adolescentes experimentam 20 ou menos de 40 Recursos 

incluídos no Modelo.  

A análise de resultados no desenvolvimento por Níveis de Recursos sustentam o 

pressuposto da natureza aditiva dos Recursos do Desenvolvimento (pressuposto colocado 

como “the more assets, the better”) em relação ao seu impacto sobre resultados positivos no 

desenvolvimento em adolescentes. De uma perspetiva geral, estes dados sugerem que quanto 

maior o número de Recursos um adolescente experimenta, maior a probabilidade também 

revelar melhores resultados no desenvolvimento, isto é, resultados positivos no 

desenvolvimento aumentam aditivamente à medida que o número de Recursos aumenta.  

De notar que, embora se observe este impacto da experiência dos Recursos sobre 

resultados positivos no desenvolvimento em adolescentes, os dados sugerem por sua vez 

que, de uma forma geral, os adolescentes não experimentam Recursos suficientes que os 

coloquem numa trajetória de estado e processo de Desenvolvimento Ótimo, pelo que 

experimentam em média cerca de metade dos Recursos que constituem o Modelo. No 

entanto, é importante notar que, de acordo com o Modelo, “youth-development efforts should 

focus on sustaining the positive strengths present in a young person’s life and building upon 

them” (Benson, 2006, p.67). 

Este pressuposto indica a importância que se confere à análise da experiência de cada 

um dos 40 Recursos individuais. A análise da percentagem de adolescentes que possui ou 

não possui cada Recurso indica que, relativamente à dimensão de Recursos Externos, 

particularmente na categoria de Suporte, destaca-se uma elevada percentagem de 

adolescentes que afirma a experiência de Suporte Familiar, embora o Envolvimento dos Pais 

com a Escola e experiência de um Ambiente Escolar Cuidador sejam menos afirmados. Na 

categoria de Empowerment, destaca-se também o Recurso de Serviços aos Outros como 

menos revelado, traduzindo um menor número de adolescentes envolvidos em serviços 

comunitários. Na categoria de Limites e Expetativas destaca-se a experiência superior de 

Influência Positiva dos Amigos. Relativamente a Uso Construtivo do Tempo, uma maior 
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percentagem de adolescentes revela a experiência de Tempo em Casa, embora, uma menor 

percentagem revela a Participação em Atividades Criativas.    

Considerando-se a dimensão de Recursos Internos, observa-se na categoria de 

Compromisso com a Aprendizagem a experiência de Motivação para a Aprendizagem e 

Compromisso com a Escola, embora menos comum, a experiência de Ler por Gosto. Valores 

Positivos destacam-se como os Recursos relativamente aos quais os adolescentes afirmam 

uma maior experiência, com exceção de Valores de Controlo. 

Por sua vez, importa analisar a relevância e adequação do Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento a todos os adolescentes, sugerindo-se que todos beneficiam das 

experiências, oportunidades, tipos de suporte e características pessoais incluídos tanto nos 

Recursos Externos e como Internos, embora estas experiências possam ser expressas ou 

experimentadas de forma distinta nos diversos subgrupos de adolescentes (isto é, 

considerando-se género, grau de escolaridade e idade). Deste modo, os resultados deste 

estudo sugerem semelhanças e diferenças na forma como os diferentes Recursos podem 

funcionar nos diferentes subgrupos. 

Considerando-se o género, e em congruência com estudos anteriores (Benson, 2006; 

Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998), observam-se diferenças entre género na experiência 

de vários Recursos. Relativamente à dimensão de Recursos Externos, os resultados indicam 

que as raparigas afirmam uma experiência superior de Influência Positiva de Amigos 

(categoria Limites e Expetativas), enquanto que os rapazes afirmam uma experiência 

superior de Recursos Externos relacionados com Empowerment, nomeadamente 

Adolescentes como Recursos e Segurança, os quais sugerem um maior envolvimento na 

comunidade e uma maior perceção de segurança. Considerando-se a categoria de Uso 

Construtivo do Tempo, as raparigas indicam uma maior Participação em Atividades 

Religiosas, enquanto que os rapazes uma maior Participação em Programas para 

Adolescentes de natureza desportiva, quer no contexto escolar, quer comunitário.  

Relativamente à dimensão de Recursos Internos, as raparigas revelam uma 

experiência superior de Recursos relacionados com a categoria de Compromisso com a 

Aprendizagem, nomeadamente, Motivação para a Aprendizagem, Compromisso com a 

Escola, Trabalho de Casa e Satisfação com a Leitura. Comparativamente aos rapazes, as 

raparigas também tendem a revelar uma experiência superior de Valores Positivos de 

Atenção, Igualdade e Justiça Social, Integridade, Honestidade e Responsabilidade. Estas 

tendem também a revelar uma experiência superior de comportamentos consistentes com 

Competências Interpessoais e Resolução de Conflitos Pacífica. Os rapazes, por sua vez, 
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afirmam uma experiência superior de Recursos relacionados com a categoria de Identidade 

Positiva, nomeadamente, Poder Pessoal, Autoestima, Sentido de Propósito e Visão Positiva 

do Futuro Pessoal.   

Os resultados sugerem uma menor experiência de vários Recursos ao longo da 

adolescência, resultados estes em congruência com estudos anteriores (Benson, 2006; 

Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998). Primeiramente observamos uma menor experiência 

de vários Recursos indicando que a experiência destes pode ser contextualmente 

influenciada pelo grau de escolaridade. Considerando-se a dimensão de Recursos Externos, 

os dados sugerem uma menor experiência de Suporte no contexto familiar (relativamente a 

um ambiente de cuidado na família e de envolvimento dos pais em ajudar o adolescente a 

ser bem-sucedido na escola), assim como Suporte no contexto escolar (menor experiência 

de um ambiente acolhedor e encorajador). Relativamente à categoria de Limites e 

Expetativas, os adolescentes tendem a revelar menor experiência de limites tanto no contexto 

familiar como escolar, assim como menor experiência de Influência Positiva de Amigos. Os 

adolescentes também revelam uma menor experiência de elevadas expetativas de pais e 

professores no longo dos anos letivos. Em relação à categoria de Uso Construtivo do Tempo, 

os dados indicam também menor tempo permanecido em casa. Considerando-se a dimensão 

de Recursos Internos, na categoria de Compromisso com a Aprendizagem observa-se que os 

adolescentes tendem a afirmar menor Envolvimento com a Escola no decorrer os anos 

letivos. A experiência de Valores Positivos é também menos comum. Os resultados indicam 

uma menor experiência de uma Visão Positiva do Futuro Pessoal, a qual reflete um menor 

otimismo relativamente ao futuro.    

Por outro lado, observamos no decorrer dos anos letivos um aumento da experiência 

de alguns Recursos. Em relação a Recursos Internos, na categoria de Compromisso com a 

Aprendizagem, o tempo aplicado no Trabalho de Casa aumenta. Na categoria de 

Empowerment, os adolescentes indicam um aumento da experiência de Serviço aos outros, 

sugerindo uma maior participação em serviços comunitários no final da adolescência. Na 

categoria de Uso Construtivo do Tempo, os adolescentes revelam um aumento na 

Participação em Programas par Adolescentes relacionados com o desporto, quer no contexto 

escolar, quer comunitário.    

Os resultados sugerem também que quanto menor a idade, maior a experiência de 

Recursos do Desenvolvimento. Considerando-se os Recursos Externos, os adolescentes mais 

jovens indicam uma experiência superior de Suporte no contexto familiar (Suporte Familiar 

e Envolvimento dos Pais com a Escola), escolar (Ambiente Escolar Cuidador) e comunitário 
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(Vizinhança Atenciosa). Os adolescentes mais jovens também indicam uma experiência 

superior de Limites no contexto familiar, experiência de Influência Positiva de Amigos, e 

Elevadas Expetativas tanto de Pais como de Professores (isto é, encorajamento para ser bem-

sucedido) e Tempo em Casa. Considerando-se os Recursos Internos, os adolescentes mais 

jovens indicam uma experiência superior de Recursos que compreendem Compromisso com 

a Aprendizagem, nomeadamente Motivação para a Aprendizagem, Compromisso com a 

Escola e Relação com a Escola, assim como Valores Positivos de Controlo. Por sua vez, os 

resultados sugerem que quanto maior a idade, maior a experiência de Serviço aos outros, 

Participação em Programas para Adolescentes e Valores Positivos de Integridade. 

Estudos anteriores indicam que o número de Recursos que os adolescentes 

experimentam declina ao longo da adolescência sendo que tende a estabilizar no final da 

adolescência (Benson, 2006; Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998). A adolescência 

constitui um período de ajustamento, pelo que este declínio observado na experiência de 

Recursos pode em parte refletir um processo de crescimento-diferenciação necessário a uma 

transição bem-sucedida para a adultez emergente (Benson, 2006). A adolescência constitui 

e deve constituir um período de mudanças significativas, sendo que estratégias de 

Construção de Recursos podem não prevenir este declínio na experiência de Recursos ao 

longo da adolescência. O objetivo deve focar em: reduzir o nível de declínio na experiência 

de Recursos no início da adolescência; promover um "bottoming out" mais precoce de 

Recursos; e facilitar uma recuperação mais precoce e maior do nível de Recursos no final da 

adolescência (Benson, 2006, p. 65).  

De notar que, estes dois tipos de resultados, que representam aspetos de similaridade 

e diversidade, permitem a identificação de Recursos relevantes para todos os adolescentes, 

ao mesmo tempo que destacam a importância de Recursos específicos em adolescentes com 

diferentes características. Esta variedade de relações sugere algo de distintivo em como 

alguns adolescentes experimentam ou expressam os Recursos, salientando-se a importância 

de considerar diferenças na experiência de Recursos ao procurar promover um 

desenvolvimento positivo nos adolescentes. Por sua vez, estes dados proporcionam a 

oportunidade do desenvolvimento de estratégias de promoção de um desenvolvimento 

positivo relevantes, apropriadas ao género, grau de escolaridade e idade, sensíveis às 

necessidades dos adolescentes atendendo assim às suas características particulares. Isto é, 

sugere-se a utilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento e da estratégia de 

Construção de Recursos com foco no desenvolvimento positivo dos adolescentes, tanto em 

procurar construir todos os 40 Recursos na vida dos adolescentes, assim como visar 
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promover particularmente Recursos específicos atendendo às características e circunstâncias 

particulares dos adolescentes. 

Os resultados deste estudo devem ser interpretados tendo em consideração as 

limitações seguidamente expostas. As medidas utilizadas basearam-se em autorrelato, como 

tal, refletem a avaliação individual, pelo que se salienta a importância de inclusão em estudos 

futuros de triangulação da medição de Recursos através de outras fontes de informação, tais 

como pais ou professores. Sugere-se ainda a necessidade de futura investigação com foco na 

interação entre os distintos Recursos e as suas fontes de desenvolvimento. Dado o desenho 

transversal deste estudo não podem ser inferidas relações causais entre a experiência de 

Recursos do Desenvolvimento e resultados no desenvolvimento, tornando-se necessário o 

desenvolvimento de estudos longitudinais para analisar se resultados positivos e negativos 

no desenvolvimento constituem uma consequência ou um determinante da experiência de 

Recursos do Desenvolvimento.  

No âmbito da perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes, o Modelo 

de Recursos do Desenvolvimento proporciona uma estrutura e foco sobre como favorecer 

um desenvolvimento ótimo, com base nos benefícios de uma abordagem baseada nas forças. 

A identificação de forças, isto é, de Recursos existentes, permite que estes possam ser 

ampliados e reforçados uma vez reconhecida a sua existência e, consequentemente, que este 

reconhecimento seja utilizado de formas positivas. Deste modo, uma abordagem de 

Construção de Recursos tem como objetivo identificar, desenvolver e suportar a capacidade 

inerente dos indivíduos e dos contextos de favorecer o desenvolvimento de Recursos na vida 

dos adolescentes. Através da utilização do Modelo de Recursos é possível a identificação de 

relações entre o indivíduo e o contexto que coloca os adolescentes numa trajetória para um 

desenvolvimento ótimo.  

Sugere-se a aplicabilidade e utilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento 

e da estratégia de Construção de Recursos na promoção de um desenvolvimento positivo na 

adolescência. 
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Quadro 1 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento – Developmental Assets®  

Nota. Copyright © 2012, Search Institute, Minneapolis, MN; 800-888-7828; www.search-

institute.org. All rights reserved. Do not reproduce 

 

 

 

Recursos do Desenvolvimento  

Recursos Externos Recursos Internos 

Categoria Suporte  

    Recurso 1: Suporte familiar 

    Recurso 2: Comunicação familiar positiva 

    Recurso 3: Relações com outros adultos   

    Recurso 4: Vizinhança atenciosa 

    Recurso 5: Ambiente escolar cuidador 

    Recurso 6: Envolvimento dos pais com a escola 

Categoria Empowerment  

    Recurso 7: Comunidade valoriza os adolescentes   

    Recurso 8: Adolescentes como recursos   

    Recurso 9: Serviço aos outros 

    Recurso 10: Segurança 

Categoria Limites e Expetativas  

    Recurso 11: Limites na família   

    Recurso 12: Limites na escola 

    Recurso 13: Limites na vizinhança   

    Recurso 14: Adultos modelo de comportamento   

    Recurso 15: Influência positiva dos amigos   

    Recurso 16: Elevadas expectativas 

Categoria Uso Construtivo do tempo 

    Recurso 17: Atividades criativas   

    Recurso 18: Programas para Adolescentes 

    Recurso 19: Comunidade religiosa 

    Recurso 20: Tempo em casa 

Categoria Compromisso com a Aprendizagem 

    Recurso 21: Motivação para a aprendizagem   

    Recurso 22: Compromisso com a escola   

    Recurso 23: Trabalho de casa 

    Recurso 24: Relação com a escola  

    Recurso 25: Satisfação com a leitura   

Categoria Valores Positivos 

    Recurso 26: Atenção 

    Recurso 27: Igualdade e justiça social   

    Recurso 28: Integridade 

    Recurso 29: Honestidade 

    Recurso 30: Responsabilidade   

    Recurso 31: Controlo 

Categoria Competências Sociais  

    Recurso 32: Planear e tomar decisões 

    Recurso 33: Competência interpessoal   

    Recurso 34: Competência cultural 

    Recurso 35: Capacidade de resistência 

    Recurso 36: Resolução de conflitos pacífica 

Categoria Identidade Positiva  

    Recurso 37: Poder pessoal 

    Recurso 38: Autoestima 

    Recurso 39: Sentido de propósito 

    Recurso 40: Visão positiva do futuro pessoal 

http://www.search-institute.org/
http://www.search-institute.org/
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Quadro 2  

Experiência de Recursos do Desenvolvimento por Género, Grau de Escolaridade e Amostra 

Total em Percentagem 

Nota. M = Masculino; F = Feminino; T= Amostra Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos do Desenvolvimento 

9ºAno 

(n = 110) 

% com 

Recurso 

10º Ano 

(n = 176) 

% com 

Recurso 

11º Ano 

(n = 139) 

% com 

Recurso 

12º Ano 

(n = 77) 

% com 

Recurso 

M F T M F T M F T M F T 

1. Suporte familiar 91 82 87 82 76 78 80 74 76 59 66 64 

2. Comunicação familiar positiva 66 49 57 50 47 48 53 58 56 19 48 38 

3. Relações com outros adultos 56 39 48 42 39 40 48 47 47 40 37 38 

4. Vizinhança atenciosa 30 40 37 34 31 32 27 29 28 37 28 32 

5. Ambiente escolar cuidador 29 37 33 31 26 28 30 23 25 30 16 21 

6. Envolvimento dos pais com a escola 37 37 37 32 27 29 18 26 23 11 16 15 

7. Comunidade valoriza adolescentes 41 40 40 36 33 34 33 45 41 22 33 29 

8. Adolescentes como recursos 39 31 35 36 28 31 40 29 33 19 23 21 

9. Serviço aos outros  30 24 28 24 21 22 20 18 20 15 34 27 

10. Segurança  64 57 60 71 38 49 76 48 57 78 46 57 

11. Limites na família  46 38 41 39 34 36 56 27 36 15 26 22 

12. Limites na escola 58 47 53 39 41 40 38 35 35 45 34 38 

13. Limites na vizinhança 41 42 43 57 48 51 40 35 37 41 34 37 

14. Adultos modelo de comportamento 31 38 34 32 30 31 18 35 29 16 41 32 

15. Influência positiva dos amigos 79 86 82 71 83 79 58 74 69 54 64 61 

16. Elevadas expectativas  66 73 70 50 52 52 50 47 49 48 43 45 

17. Atividades criativas 16 24 20 13 9 10 12 13 12 22 18 20 

18. Programas para adolescentes 59 24 41 44 27 33 51 26 35 45 48 47 

19. Comunidade religiosa 30 43 38 34 41 38 29 33 32 22 34 30 

20. Tempo em casa  90 96 93 90 92 92 87 94 91 74 82 79 
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Quadro 2  

Experiência de Recursos do Desenvolvimento por Género, Grau de Escolaridade e Amostra 

Total em Percentagem (Continuação) 

Nota. M = Masculino; F = Feminino; T= Amostra Total 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos do Desenvolvimento   

9ºAno 

(n = 110) 

% com 

Recurso 

10º Grade 

(n = 176) 

% com 

Recurso 

11º Grade 

(n = 139) 

% com 

Recurso 

12º Grade 

(n = 77) 

% com 

Recurso 

M F T M F T M F T M F T 

21. Motivação para a aprendizagem  64 77 69 68 79 75 71 73 73 71 73 71 

22. Compromisso com a escola 75 84 79 87 85 86 85 78 80 63 76 72 

23. Trabalho de casa  24 38 31 42 61 54 13 46 35 45 71 61 

24. Relação com a escola  52 71 62 45 63 57 47 50 49 48 52 51 

25. Satisfação com a leitura 6 27 17 16 23 21 9 20 16 11 18 16 

26. Valores - Atenção   71 69 71 60 72 68 56 64 61 63 82 75 

27. Valores – Igualdade/justiça social  85 91 87 73 92 85 78 95 89 89 90 90 

28. Valores - Integridade  81 77 78 81 90 87 76 87 84 85 92 90 

29. Valores - Honestidade  87 93 90 78 89 85 87 95 92 74 100 91 

30. Valores - Responsabilidade  83 95 89 79 89 85 78 88 84 85 92 90 

31. Valores - Controlo  33 38 35 23 17 19 7 12 10 4 4 4 

32. Planear e tomar decisões 51 38 47 42 34 37 42 37 38 41 38 39 

33. Competência interpessoal  53 55 54 34 44 40 42 53 49 33 56 48 

34. Competência cultural  49 35 42 42 53 49 47 52 50 30 52 44 

35. Capacidade de resistência  49 33 40 44 46 45 51 52 51 33 46 42 

36. Resolução de conflitos pacífica  43 63 57 48 58 54 49 60 57 62 74 70 

37. Poder pessoal  37 26 30 32 26 29 36 32 33 33 32 33 

38. Autoestima  67 33 49 55 28 38 53 38 43 63 38 47 

39. Sentido de propósito  58 33 45 58 32 41 50 46 47 56 40 46 

40. Visão positiva do futuro pessoal 58 57 57 45 29 35 56 39 44 45 42 43 
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Quadro 3  

Medias (Desvios-Padrão entre Parenteses) para Resultados no Desenvolvimento por Nível 

de Recursos 

 

 Nota. Para Indicadores Positivos, pontuações mais altas indicam melhor 

funcionamento. Para Indicadores Negativos, pontuações mais baixas indicam melhor 

funcionamento. *p<0,05; **p<0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nível de Recursos  

 Nível 1 

0-10 

(n=28) 

M (DP) 

Nível 2 

11-20 

(n=237) 

M (DP) 

Nível 3 

21-30 

(n=185) 

M (DP) 

Nível 4 

31-40 

(n=16) 

M (DP) 

F 

Indicadores Positivos       

Sucesso Escolar 5,71 (1,44) 6,06 (1,42) 6,22 (1,47) 6,88 (1,89) 2,57* 

Preservar Saúde 2,68 (0,86) 3,39 (1,11) 3,82 (1,13) 4,31 (0,70) 13,78** 

Ajudar Outros 2,37 (1,52) 2,24 (1,24) 2,27 (1,07) 2,94 (1,00) 1,77* 

Resiliência 3,61 (1,03) 3,65 (1,02) 4,15 (1,09) 4,25 (1,00) 8,99** 

 

Indicadores Negativos 

     

Depressão  2,07 (0,70) 1,80 (0,54) 1,52 (0,43) 1,44 (0,48) 17,55** 

Problemas Escolares 2,93 (0,95) 2,59 (0,82) 2,45 (0,80) 2,06 (0,95) 4,94** 

Violência  1,24 (0,30) 1,20 (0,44) 1,10 (0,25) 1,07 (0,18) 3,35* 

Comportamento Antissocial  1,30 (0,52) 1,14 (0,35) 1,06 (0,27) 1,02 (0,08) 5,14** 

Consumo Álcool  1,95 (1,56) 1,70 (1,07) 1,54 (1,02) 1,16 (0,24) 2,64* 

Consumo Tabaco  1,48 (0,70) 1,49 (0,67) 1,25 (0,44) 1,03 (0,12) 8,32** 
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Capítulo II 

 

 

 

Experiência de Recursos do Desenvolvimento 

e a sua Relação com Resultados no Desenvolvimento 
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Recursos do Desenvolvimento e Thriving 
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Adaptação Portuguesa da Escala de Thriving na Adolescência 

 

Resumo 

A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes, constitui uma 

metateoria relacional, enquadrada pelas teorias sistémicas do desenvolvimento, focando a 

atenção nos fatores que favorecem um desenvolvimento bem-sucedido. Neste contexto, a 

investigação centra-se no que define não apenas o desenvolvimento normal ou adequado, 

mas o desenvolvimento ótimo, ou Thriving. O conceito engloba indicadores de Thriving que 

representam a interação relacional dinâmica e bidirecional do adolescente e contextos 

desenvolvimentais ao longo do tempo, refletindo tanto um estado pontual, assim como um 

processo de desenvolvimento. Este estudo teve como objetivo a adaptação à população 

Portuguesa de Escala de Thriving na Adolescência. Foi avaliada uma amostra de 

conveniência constituída por 503 estudantes, com idades compreendidas entre os 13 e 19 

anos (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género feminino (63%). Originalmente 

desenvolvida na perspetiva do modelo formativo, a Escala de Thriving inclui sete itens. A 

exploração das propriedades psicométricas, com recurso a análise com rede nomológica, 

mostra uma escala multidimensional com propriedades métricas adequadas. Sugere-se a 

utilidade deste instrumento para a compreensão de um desenvolvimento otimamente bem-

sucedido na adolescência. 

 

Palavras-chave: Thriving, Perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos 

Adolescentes, Estudo de Adaptação  
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Portuguese Adaptation of Thriving Scale in Adolescence 

 

Abstract 

Positive Youth Development perspective is a relational metatheory, framed by 

Developmental Systems Theory, focusing attention on the factors that favor a successful 

development. In this context, research focuses on what defines not only normal or adequate 

development but optimal development, or Thriving. The concept encompasses Thriving 

indicators that represent a dynamic and bi-directional interplay over time of a young person 

and the developmental contexts, reflecting both a point-in-time status as well as a 

developmental process. This study aimed to adapt to the Portuguese population the Thriving 

Scale in Adolescence. A convenience sample consisted of 503 students with ages between 

13 and 19 (M = 15.92; SD = 1.17), 63% female gender. Originally developed from the 

perspective of the formative model, the Thriving Scale includes seven items. The exploration 

of psychometric properties, using nomological network analysis, shows a multidimensional 

scale with adequate metric properties. The utility of this instrument is suggested for the 

understanding of an optimally successful development in adolescence. 

 

Keywords: Thriving, Positive Youth Development, Adaptation Study 
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Adaptación Portugués de la Escala de Thriving en la Adolescencia 

 

Resumen 

La perspectiva del Desarrollo Positivo de los Adolescentes, constituye una 

metateoria relacional, enmarcada por las teorías sistémicas del desarrollo, enfocando la 

atención en los factores que favorecen un desarrollo óptimo. En este contexto, la 

investigación se centra en lo que define no sólo el desarrollo normal o adecuado, sino el 

desarrollo óptimo, o Thriving. El concepto engloba indicadores de Thriving que representan 

la interacción relacional dinámica y bidireccional del adolescente y contextos de desarrollo 

a lo largo del tiempo, reflejando tanto un estado puntual, así como un proceso de desarrollo. 

Este estudio tuvo como objetivo la adaptación a la población Portuguesa de Escala de 

Thriving en la Adolescencia. Se evaluó una muestra de conveniencia constituida por 503 

estudiantes, con edades comprendidas entre los 13 y 19 años (M = 15,92, DP = 1,17), 

mayoritariamente del género femenino (63%). Originalmente desarrollada en la perspectiva 

del modelo formativo, la Escala de Thriving incluye siete ítems. La exploración de las 

propiedades psicométricas, con recurso a análisis con red nomológica, muestra una escala 

multidimensional con propiedades métricas adecuadas. Se sugiere la utilidad de este 

instrumento para la comprensión de un desarrollo óptimo en la adolescencia. 

 

Palabras clave: Thriving, Perspectiva del Desarrollo Positivo de los Adolescentes, 

Estudio de adaptación 
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No âmbito do estudo do desenvolvimento na adolescência surge no início dos anos 

90, salientando-se, no início do século XXI, a Perspetiva do Desenvolvimento Positivo da 

Adolescência (Lerner & Steinberg, 2009), que propõe uma nova visão e vocabulário na 

abordagem da adolescência (Damon, 2004). Esta perspetiva constitui uma metateoria 

relacional, enquadrada pelas Teorias Sistémicas do Desenvolvimento, que apresenta um 

quadro conceptual e metodológico com uma conceção do adolescente baseada nas suas 

forças, com foco nos fatores que favorecem um desenvolvimento ótimo (Benson, Scales, 

Hamilton, & Sesma, 2006; Bonell et al., 2016; Damon, 2004; Lerner & Steinberg, 2009).  

Distingue-se como uma alternativa conceptual aos modelos de saúde mental com 

foco em problemas e défices do desenvolvimento que caracterizaram a investigação sobre o 

desenvolvimento na adolescência durante a primeira metade do século XX (Lerner & 

Steinberg, 2009). Benson et al. (2006) notam que, se alguma conceção positiva do 

desenvolvimento adolescente foi sugerida na literatura – pelo menos até aos anos 90 – esta 

centrou-se, implícita ou explicitamente, na ausência de comportamentos negativos ou 

indesejáveis. A saúde do adolescente compreendida como a ausência de sintomas, patologia 

ou comportamentos que comprometem a saúde (que reflete a abordagem do “modelo 

médico” para a saúde), torna-se uma visão incompleta (Benson, 2007).  

A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes presta atenção 

particular à expansão do conceito de saúde na adolescência para incluir os tipos de 

comportamentos, habilidades e competências necessários para um desenvolvimento bem-

sucedido. Deste modo, a investigação na adolescência tem procurado focar o que define não 

apenas um desenvolvimento normal ou adequado, mas um desenvolvimento ótimo, isto é, 

Thriving (Benson et al., 2006). Thriving poderia traduzir-se por prosperar, florescer, 

desenvolver, confundindo-se, se traduzido, com conceitos já existentes, pelo que se decidiu 

manter o termo original. 

Para compreender o conceito de Thriving é necessário compreender primeiramente 

as características que definem as Teorias Sistémicas do Desenvolvimento (Ford & Lerner, 

1992; Gottlieb, 1997; Lerner & Steinberg, 2009; Overton, 2006). Estas são configuradas por 

uma metateoria relacional do desenvolvimento humano que compreende uma rejeição de 

cisões entre componentes da ecologia do desenvolvimento humano, isto é, natureza vs. 

cultura, procurando superar a dicotomização, entre continuidade/descontinuidade, 

estabilidade/mudança propondo novas fusões, sínteses ou integrações sistémicas que 
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substituem assim anteriores dicotomias e delimitações reducionistas do processo de 

desenvolvimento.  

Sugere a integração dos níveis de organização, compreendidos na ecologia do 

desenvolvimento humano, em vez de considerar cada nível como um particular componente 

no desenvolvimento. Tal, indica que a regulação do desenvolvimento ocorre através de 

ligações de interdependência reciproca entre todos os níveis. Propõe uma abordagem 

integrada na compreensão do desenvolvimento que envolve todos os níveis de organização 

desde o biológico e psicológico, ao cultural e histórico. Esta regulação compreende relações 

individuo←→contexto mutuamente influentes entre todos os níveis do sistema de 

desenvolvimento (isto é, relações bidirecionais entre a pessoa e o seu ambiente), constituindo 

a unidade fundamental de análise no processo de desenvolvimento humano. Como 

consequência, o sistema de desenvolvimento é caracterizado por um potencial de mudança 

sistemática, isto é, pela plasticidade, constituindo este potencial, quer ao nível do indivíduo 

e do contexto, um recurso fundamental para o desenvolvimento humano. A diversidade é 

considerada sistemática uma vez que o sistema de desenvolvimento varia entre indivíduos e 

grupos, tornando o estudo da diversidade essencial para a compreensão do desenvolvimento 

humano. Estes fundamentos levam ao pressuposto central de que o desenvolvimento humano 

positivo, isto é, Thriving, pode ser alcançado através da aplicação das ciências do 

desenvolvimento a ações planificadas através da articulação das características dos 

indivíduos e das ecologias.  

Bundick, Yeager, King e Damon (2010 p.882) sugerem que Thriving enquanto “a 

developmental goal or telos”, com foco nos aspetos do desenvolvimento para além da 

relativa ausência de patologia, e para além da mera competência ou simples realização de 

tarefas desenvolvimentais (Developmental Tasks), consiste numa “theory of optimal 

development (not just adequate development)” (Bundick et al., 2010 p.891). Esta atenção a 

um desenvolvimento excelente ou ótimo, vai ao encontro do trabalho do Search Institute na 

definição sobre o que significa Thrive Developmentally (Benson & Scales, 2009; Scales et 

al., 2000; Sesma, Mannes & Scales, 2013). Thriving é expressão específica do 

desenvolvimento positivo na adolescência (Benson & Scales, 2009, p.90). Refere-se a um 

processo (e resultados) de desenvolvimento ótimo e não apenas a um mero funcionamento 

adequado e competente, refletindo não apenas o desenvolvimento ótimo do adolescente, mas 

o crescimento mútuo da pessoa e dos seus contextos (Sesma et al., 2013, p. 434). Isto é, 

Thriving reconhece a natureza bidirecional das relações entre a pessoa e contexto, através 
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das quais a pessoa e o contexto são mutuamente enriquecidos (Bundik et al., 2010). O 

conceito engloba indicadores de um desenvolvimento saudável e ótimo, contudo Sesma et 

al. (2013) explicam que as conceptualizações de Thriving devem colocar o enfase neste 

construto não apenas como um elemento de atualização pessoal, mas também relacionado 

com um Ethos moral do contexto no qual o adolescente está inserido, e para o qual é 

contribuidor essencial. 

Benson e Scales (2009) explicam que Thriving representa a interação relacional 

dinâmica e bidirecional ao longo do tempo do adolescente e contextos desenvolvimentais; 

constituindo um processo de experiência de um equilíbrio entre continuidade e 

descontinuidade do desenvolvimento que é ótimo/ideal para as relações entre um indivíduo 

e os seus contextos; e reflete, quer onde o adolescente está atualmente na sua jornada, quer 

se está no tipo de caminho para chegar ao que pode ser chamado de exemplary adaptive 

development regulations. Isto é, o construto refere-se tanto ao atual desenvolvimento bem-

sucedido, isto é, “a localização” em indicadores particulares, como ao “caminho” de 

desenvolvimento da pessoa, ou seja, refere-se a uma “upward developmental trajectory” 

(Benson & Scales, 2009, p.90).  

Os autores notam que esta definição de Thriving reflete complexidade de equilíbrio 

e plasticidade entre a pessoa e contextos, continuidade e descontinuidade, estado e processo, 

pelo que é sugerido descrever um adolescente “at any point in time as more or less thriving 

oriented, rather than as thriving or not” (Benson & Scales, 2009, p.90). Deste modo, Thriving 

é considerado um processo de desenvolvimento, o qual pode ser caracterizado pela 

orientation toward life (orientação esta que reflete os princípios do processo de Thriving). 

De salientar que, embora resultados de um estado positivo constituam importantes 

parâmetros, é essencial compreender quais os indicadores que, durante a adolescência, nos 

revelam que a pessoa está a realizar um percurso no sentido de um futuro bem-sucedido, 

pelo que Benson e Scales notam (2009, p.90) Thriving “is about the path one is on”. 

Comparativamente à substancial investigação sobre comportamentos de risco e 

comportamentos negativos na adolescência, adequados ou competência, a pesquisa sobre o 

conceito de Thriving na adolescência continua em estudo (consultar, por exemplo, os estudos 

de Benson & Scales, 2009; Bundick et al., 2010; Lerner, Lerner, Eye, Bowers, & Lewin-

Bizan, 2011; Scales, Benson, & Roehlkepartain, 2011), observando-se uma falta de consenso 

na investigação sobre o que consiste Thriving, do que este inclui, e como pode ser medido. 

Sesma et al. (2013) notam que uma maior dificuldade em alcançar um consenso sobre o que 
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constitui Thriving na adolescência, comparativamente a comportamentos de risco que são 

necessários atender na adolescência, se deve ao facto de indicadores de Thriving refletirem 

mais uma perspetiva moral e contextual particular – comparativamente a indicadores de risco 

(cujos efeitos são notórios independentemente do contexto cultural ou orientação moral, isto 

é, como por exemplo, o efeito prejudicial na saúde do consumo de tabaco ou substancias 

ilícitas) –, sendo menos provável a universalidade do conceito. 

O Search Institute focou sete indicadores de Thriving na adolescência: Sucesso 

Escolar, Liderança, Ajudar Outros, Preservar Saúde, Adiar Gratificação, Valorizar 

Diversidade e Superar Adversidade (Scales et al., 2000). Estes indicadores foram 

selecionados pela sua relação com diversos resultados positivos ao nível físico, socio-

emocional, psicológico e cognitivo ao longo do desenvolvimento, associações estas que se 

verificam nos adolescentes em diversos contextos socioeconómicos, grupos étnicos e 

géneros. Operacionalizados como estado, sugerem processos globais do desenvolvimento. 

Por sua vez, refletem no seu todo que os adolescentes realizaram, pelo menos de uma forma 

adequada ou até mesmo excelente, uma série de tarefas do desenvolvimento (Developmental 

Tasks) concebidas como importantes para todos adolescentes. Conceptualmente não é 

esperado que os adolescentes apresentem elevados resultados em todos os marcadores para 

se considerar que estes experimentem Thriving. Como observado anteriormente, a 

proposição de que Thriving reflete a fusão da pessoa e contexto em relações mutuamente 

benéficas, implica que existem vários caminhos, ou combinações de marcadores, que 

conduzem à experiência de Thriving (Scales et al., 2000; Scales & Leffert, 2004; Sesma et 

al., 2013). 

O objetivo do presente estudo consistiu em realizar a adaptação à população 

Portuguesa de Escala de Thriving na Adolescência, adotando uma perspetiva conservadora, 

com o propósito de manter uma equivalência conceptual e métrica que reflita os pressupostos 

teóricos estabelecidos pelo modelo original. 

 

Método 

 

Participantes 

Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 estudantes que se 

encontravam a frequentar o sistema de ensino entre o 9º e o 12º ano de escolaridade de uma 
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escola pública da região Norte de Portugal, com idades compreendidas entre os 13 e 19 anos 

de idade (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género feminino (63%).  

 

 

Material  

No processo de adaptação transcultural da Escala de Thriving (Scales et al., 2000) 

desenvolvida pelo Search Institute, utilizaram-se, para além desta, os instrumentos descritos 

seguidamente.  

 

Escala de Thriving 

A Escala de Thriving, é parte integrante do questionário Perfis da Vida de Estudante: 

Atitudes e Comportamentos – A&B® 1 desenvolvido pelo Search Institute – Profile of 

Student Life: Attitudes and Behaviors ® (A&B) (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998; 

Search Institute, 2017), na perspetiva do modelo formativo (Coltman, Devinney, Midgley, 

& Veniak, 2008), e dirigido a adolescentes com idades compreendidas dos 12 aos 18 anos 

em contexto escolar. No presente estudo foram utilizados apenas os itens que constituem a 

Escala de Thriving, sendo objeto de adaptação transcultural, assim como questões 

demográficas.  

O Search Institute focou sete indicadores de Thriving na adolescência (Scales et al., 

2000). Os indicadores de Thriving são medidos utilizando-se itens individuais (a avaliação 

inclui sete itens). A avaliação inclui os seguintes de indicadores de Thriving: 1) Sucesso 

Escolar – Avaliado através de autorrelato de resultados escolares. Os adolescentes afirmam 

os resultados escolares numa escala Tipo Likert com nove alternativas de resposta entre 

“Maioritariamente Muito Bom (17 a 20)” a “Maioritariamente Insuficiente (0 a 9)”; 2) 

Liderança – Refere-se a designações formais ou de reconhecimento público. Os adolescentes 

indicam numa escala tipo Likert de 5 posições, entre “1=nunca” a “5 = cinco ou mais vezes”, 

o número de vezes durante os últimos 12 meses em que foram lideres em um grupo ou 

organização; 3) Ajudar os Outros – Avaliado pelo número de horas em uma semana normal 

que os adolescentes afirmam dedicar a ajudar outras pessoas sem receber remuneração, numa 

escala de 6 pontos tipo Likert, na qual as opções de resposta variam de “1 = nenhuma” a “6 

= 11 ou mais horas por semana”; 4) Preservar Saúde Física – Avaliação através de autorrelato 

relativamente a alimentação saudável e exercício físico. Consiste numa escala tipo Likert de 

cinco pontos aos quais os adolescentes indicam em qua medida “1 = sou muito assim” a “5 
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= não sou nada assim”, relativamente a “cuidar bem do meu corpo (tal como comer comida 

saudável, praticar exercício físico regularmente e comer três boas refeições por dia)”; 5) 

Adiar a Gratificação – Avaliação através de uma escala tipo Likert de 5 pontos, variando de 

“1 = sou muito assim” a “5 = não sou nada assim”, relativamente à probabilidade de o 

adolescente poupar dinheiro para algo especial, em vez de gastar tudo imediatamente; 6) 

Valorizar a Diversidade – Avaliação através de uma escala tipo Likert de 5 pontos na qual o 

adolescente indica em que medida “1 = nada importante a “5 = extremamente importante” 

“conhecer pessoas de uma raça ou grupo étnico diferente do meu”; 7) Superar a Adversidade 

– Avaliada através do autorrelato do adolescente numa escala tipo Likert de 5 pontos 

variando de “1 = sou muito assim” a “5 = não sou nada assim”, na qual o adolescente afirma 

em que medida as pessoas que o conhecem diriam que desiste “quando as coisas se tornam 

difíceis”.  

Existem duas abordagens para descrever a experiência de Thriving: 1) Esta escala 

pode ser analisada assumindo-se que se trata de uma escala do tipo Likert, sendo que o valor 

obtido em cada um dos indicadores é interpretado da seguinte forma: quanto mais elevada a 

pontuação, maior a experiência de Thriving. Esta análise inclui também a constituição de um 

Índice de Thriving, composto pela soma das respostas de cada item, isto é, de cada Indicador 

individual, permitindo a análise de experiência de Thriving global (do mesmo modo, elevada 

pontuação expressa uma experiência superior de Thriving); 2) A escala permite, ainda, que, 

para fins de comunicação, a pontuação de cada Indicador de Thriving seja considerada como 

uma variável dicotómica, isto é, o adolescente experimenta ou não experimenta o Indicador 

de Thriving. Da pontuação de cada um dos 7 Indicadores individuais de Thriving resulta 

também a composição do Índice de Thriving, o qual descreve o número médio de Indicadores 

de Thriving que cada adolescente experimenta. 

 

Variáveis de comparação 

Satisfação com a Vida – Avaliada pela Escala de Satisfação com a Vida (SWLS), 

desenvolvida por Diener, Emmons, Larsen e Griffin (1985) e Pavot e Diener (1993) e 

validada para Portugal por Neto, Barros e Barros (1990). Consiste numa escala de cinco itens 

que avaliam a satisfação com a vida global, que consistem em afirmações às quais o 

participante responde numa escala do Tipo Likert, de sete posições entre “1=totalmente em 

desacordo” e “7=totalmente de acordo”, com resultados elevados designando maior 

satisfação com a vida.  
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Perceção de Saúde – Avaliada com o item de Perceção Geral de Saúde constituinte 

do questionário SF-36 (primeiro item do questionário), desenvolvido por Ware, Snow, 

Kosinski e Gandek (1993) e validado para Portugal por Ferreira e Santana, (2003), o qual 

questiona: “Em geral, como dirias que a tua saúde é?”, com opções de resposta numa escala 

do tipo Likert com cinco posições, que varia entre “1=ótima” a “5=fraca”. Pontuações 

inferiores indicam melhor perceção de saúde.  

Afeto Positivo e Afeto Negativo – Avaliado através de Positive and Negative Affect 

Schedule (PANAS), desenvolvida por Watson, Clark e Tellegen (1988) e validada para 

Portugal por Galinha e Pais-Ribeiro (2005). Esta escala consiste em 20 emoções que 

representam as Categorias de emoções de Afeto Positivo e Afeto Negativo. Os participantes 

respondem à pergunta “Em que medida sentiste cada uma das emoções durante as últimas 

semanas”, com cinco opções de resposta que variam de “1 =Nada ou muito ligeiramente” a 

“5= Extremamente”. Pontuações mais elevadas indicam maior experiência das emoções.  

Depressão – Avaliada com dois itens do questionário Perfis da Vida de Estudante: 

Atitudes e Comportamentos – A&B. Os participantes respondem à pergunta “Com que 

frequência te sentiste triste ou deprimido durante o último mês?”, com opções de resposta 

numa escala do tipo Likert com cinco posições, entre “1= Nunca” e “5= O tempo todo”. O 

segundo item questiona “Alguma vez te tentaste suicidar?” com quatro opções de resposta 

que variam entre “1 = Não e 4 = Sim, mais do que duas vezes”. Pontuações mais elevadas 

indicam maior experiência de depressão. 

 

Procedimento 

Procedimento recolha de dados 

A aprovação para a realização desta pesquisa foi concedida pela Direção Geral de 

Educação. Este estudo foi realizado de acordo com os regulamentos relativos à ética 

profissional, conforme declarado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016). A 

Comissão Nacional de Proteção de Dados confirmou o anonimato dos participantes na 

recolha de dados, dando o seu parecer favorável. Foram solicitadas autorizações para a 

recolha de dados ao Conselho Geral e Diretor do Agrupamento de Escolas, e Professores. 

Pais/responsáveis legais de todos os alunos que participaram do estudo assinaram o termo 

de consentimento livre e informado para a recolha de dados, uso e publicação dos resultados. 

A recolha de dados foi realizada anonimamente no contexto de sala de aula com instruções 

padronizadas. Os alunos a quem os pais/responsáveis legais deram consentimento para a 
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participação, foram convidados a responder ao questionário e colocá-lo num envelope. Este 

estudo assegurou o anonimato e a confidencialidade dos dados e a sua utilização exclusiva 

destes para fins de investigação. 

 

Procedimento adaptação transcultural Escala Thriving  

O processo de adaptação transcultural a uma nova língua e cultura é semelhante ao 

de construção de um questionário (Pais-Ribeiro, 2013). No processo de adaptação 

transcultural seguiram-se as recomendações da International Tests Comission (2005) e de 

Wild, et al. (2005). A adaptação da Escala de Thriving para Português-europeu – parte 

integrante do questionário A&B –, foi realizada de acordo com estas recomendações que 

consistiam, de forma sucinta, nas seguintes fases: 1) preparação, fase que compreende a 

obtenção de permissão para utilização do instrumento1, a garantia do envolvimento dos 

autores originais no processo nomeadamente o esclarecimento sobre os conceitos no 

instrumento; 2) tradução do questionário, com três traduções independentes; 3) reconciliação 

das traduções numa só tradução, processo que importa para a coerência e harmonização com 

outras versões traduzidas; 4) retrotradução, desenvolvida por entidades independentes da 

anterior; 5) revisão de retrotradução, com o objetivo de assegurar a equivalência conceptual 

da tradução com o envolvimento do autor na resolução de questões complexas, processo que 

permitiu a realização da fase 6) harmonização; 7) verificação da validade de conceito e de 

conteúdo das dimensões e dos itens na língua portuguesa europeia, e comparação com a 

versão original; 8) cognitive debriefing; 9) revisão dos resultados de cognitive debriefing e 

finalização, 10) revisão, da tradução concluída; 11) relatório final do processo de tradução, 

essencial para interpretar conjuntos de dados derivados e informar futuras traduções do 

instrumento, no que respeita à harmonização. Este processo foi concluído com clarificação 

e aprovação dos autores.  

As recomendações da International Tests Comission (2005) focam particularmente a 

importância de alguns aspetos a considerar, nomeadamente: efeitos de diferenças culturais, 

diferenças linguísticas e gramaticais, adequação da linguagem para a população a que se 

dirige, adequação de técnicas de testagem de formato de resposta dos itens, convenções e 

procedimentos para a população a que se destina, pelo que se sugere manter um julgamento 

                                                 
1 1Copyright © 2012, Search Institute, Minneapolis, MN; 800-888-7828; 

www.search-institute.org. Traduzido para Português com permissão. Todos os direitos 

reservados.  
 

http://www.search-institute.org/
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sistemático que suporte a evidência linguística e psicológica de modo a aprimorar a precisão 

do processo de adaptação, assim como apresentar evidência da equivalência entre as diversas 

versões linguísticas.  

Neste contexto a validade de conteúdo assume uma centralidade decisiva (Pais-

Ribeiro, 2013). Sireci (1998) e Sireci e Faulkner-Bond (2014) descrevem a validade de 

conteúdo como o grau em o conteúdo do questionário é congruente com os propósitos da 

avaliação, e inclui quarto elementos sobre a qualidade do instrumento: definição (1) 

representação (2) e relevância (3) do domínio, assim como (4) a adequação do processo de 

desenvolvimento do questionário.  

A validade é, por definição, “… the degree to which evidence and theory support the 

interpretation of test scores for proposed uses of tests” (American Educational Research 

Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in 

Education, 2014, p.11). Salienta-se que a validade de todo e qualquer instrumento de 

avaliação não se expressa por um número: ela requer uma análise complexa que relacione 

diversos aspetos, nomeadamente, objetivos da avaliação, contexto, variáveis a avaliar, 

sujeito ou população avaliada e, essencialmente, os resultados, as consequências da 

avaliação (Pais-Ribeiro, 2013).  

A validade tornou-se uma abordagem integrada (Pais-Ribeiro, 2013), incluindo 

dados sobre conteúdo, critério, constructo, fidelidade, assim como outros parâmetros 

associados à teoria dos testes, incluindo as suas consequências. (American Educational 

Research Association, American Psychological Association, & National Council on 

Measurement in Education, 2014). Com a adoção da perspetiva unitária da validade, esta é 

considerada o elemento central e fundamental de qualquer técnica de avaliação (Elosua, & 

Iliescu, 2012; Kane, 2001; 2013; Pais-Ribeiro, 2013). 

Como se referiu anteriormente, o desenvolvimento da Escala de Thriving adotou o 

modelo formativo, isto é, a variável latente é causada pelos indicadores (Avila, et al., 2015; 

Bagozzi, 2011; Coltman, Devinney, Midgley, & Veniak, 2008; Costa, 2015; Zumbo, Gelin, 

& Hubley, 2002). De notar que, no modelo formativo a causalidade emerge do indicador 

para o constructo, enquanto que, nos modelos reflexivos a causalidade surge da variável 

latente, ou construto, para o indicador. É necessária a adoção de um modelo de medida 

apropriado para dar significado às relações que emergem no modelo estrutural (Avila, et al., 

2015; Coltman et al., 2008). 
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No presente estudo, realizou-se a inspeção dos dados com recurso ao que Cronbach 

e Meehl (1955) denominaram de rede nomológica, a qual relaciona quantidades ou 

propriedades observáveis umas com as outras, relaciona construtos observáveis com os 

teóricos, e relaciona construtos teóricos uns com os outros de modo fazer observações 

integradas, realizar inferências, para evidenciar a existência de validade. Como salientam 

Avila et al., (2015), o significado do construto depende da sua relação com os seus 

indicadores, mas também da sua relação com outros construtos com os quais estará ligado e 

que será identificada com recurso à rede nomológica. Este método (rede nomológica ou 

nomological network), proposto por Cronbach e Meehl (1955), constitui o método mais 

apropriado para a análise da validade, no sentido em que nela todos os aspetos, estatísticos 

e teóricos são considerados em simultâneo e em interação (Pais-Ribeiro, 2013) 

Os itens qua constituem a escala foram objeto de análise para identificação das 

propriedades psicométricas do instrumento, de acordo com o procedimento descrito 

posteriormente em secção resultados.  

 

Resultados 

 

Inspeção psicométrica Escala de Thriving  

No presente estudo, como referido, realizou-se a inspeção dos dados com recurso ao 

que Cronbach e Meehl (1955) denominaram de rede nomológica. Adotaram-se as práticas 

dos autores originais e utilizou-se a versão com os itens resultantes da primeira fase da 

adaptação onde se identificaram aspetos da validade, conceito, conteúdo e constructo. 

Posteriormente, realizou-se a identificação de propriedades psicométricas consideradas úteis 

para a validação nomeadamente a convergência e divergência com outras escalas. Analisou-

se adicionalmente a consistência interna da escala.  

 

Análise de convergência/divergência 

A análise de convergência e divergência das variáveis utilizadas contribuem para a 

validação da escala e são apresentadas na Tabela 1. A convergência e divergência constituem 

subcategorias da validade. A convergência observa-se quando a medida de um construto, 

que teoricamente deve estar relacionada com a medida de outro construto, exibe de fato uma 

relação substancial com ela; enquanto que, a divergência observa-se quando construtos que 

teoricamente não se relacionam, não mostram de facto relação entre eles. Estes valores são 



 

 

 

138 

 

encontrados geralmente através da correlação (Campell & Fiske, 1959). A convergência 

exprime-se por valores de correlação, sendo que, correlações desejáveis deveriam estar em 

valores médios a altos, ou seja, entre 0,30 e acima de 0,50 (Cohen, 1992) sem alcançar 

valores de 0,70 – valores que poderiam expressar redundância das variáveis. Os resultados 

apresentados na Tabela 1 sugerem que as variáveis com expressão positiva se correlacionam 

com a experiência de Thriving de modo positivo e as de expressão negativa se correlacionam 

com correlação negativa. 

 

 

 

Tabela 1  

Correlação entre a Escala de Thriving e Variáveis de Comparação (n = 503)  

Nota. *p < 0,05; ** p < 0,01 

 

Análise de consistência interna  

Indicadores de Thriving são medidos utilizando-se itens individuais, pelo que a 

avaliação da consistência interna não se aplica. Por sua vez, de notar que, Thriving constitui 

um conceito multidimensional, motivo pelo qual não é esperado que os itens individuais que 

compõem o Índice representem uma única dimensão denominada “Thriving” (Scales et al., 

2000). Isto é, é esperado que os resultados indiquem a variação individual de interesses e 

capacidades, ou seja, um adolescente pode, por exemplo, apresentar elevado sucesso escolar, 

dedicar-se a voluntariado e atender à sua saúde, mas não exercer posições de liderança 

formais. Deste modo, diferenças intraindividuais são esperadas na experiência de Thriving 

durante o processo de desenvolvimento. 

 

 1 2 3 4 5 6 

Índice Thriving        

Perceção do Estado de 

Saúde  

0,25**      

Satisfação com a Vida  0,32** 0,44**     

Afeto Positivo 0,38** 0,27** 0,43**    

Afeto Negativo -0,10* -0,27** -0,38** -0,01   

Depressão -0,14** -0,34** -0,51** -0,29** 0,49**  
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Experiência de Thriving 

Na análise dos dados utilizando a pontuação dicotómica (isto é, experimenta, ou não 

experimenta Thriving) os resultados sugerem que o resultado médio em Índice de Thriving 

(1-7 indicadores) é de experiência de 3,57 Indicadores (DP = 1,35). Relativamente aos 

resultados em Índice de Thriving, verificou-se que: 1 % dos adolescentes afirmam 

experimentar 0 indicadores de Thriving; 6 % experimenta 1 indicador; 16 % experimenta 2; 

25 % experimenta 3; 28 % experimenta 4; 18 % experimenta 5; 7 % experimenta 6; e apenas 

1% revela experimentar a totalidade dos 7 indicadores em estudo. A análise dos dados, 

utilizando esta pontuação binária, considerando-se cada Indicador individual indica que: 7 

% afirma experimentar Sucesso Escolar; 29 % Liderança; 72 % Ajudar Outros; 53 % Saúde; 

63 % Adiar Gratificação; 71 % Valorizar Diversidade; e 65 % revela experimentar Superar 

a Adversidade.  

Analisando os dados de outra forma, são apresentadas na Tabela 2 as estatísticas 

descritivas para os resultados de experiência de Índice de Thriving e Indicadores individuais 

de Thriving por género e amostra total. A análise dos dados, utilizando teste t, sugere a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre géneros: as raparigas revelam 

uma maior experiência de Valorizar Diversidade e Ajudar Outros, enquanto que, os rapazes 

afirmam uma experiência superior de Preservar Saúde, Liderança e Superar a Adversidade. 

A análise de variância (one-way ANOVA, Post-Hoc Bonferroni) sugere a existência de 

diferenças estatisticamente significativas na experiência de Thriving em função do grau de 

escolaridade, relativamente à experiência global de Thriving/Índice Thriving, F (3,498) = 

3,08, p < 0,05 (10º>12º), Sucesso Escolar, F (3,496) = 3,16, p < 0,05 (10º>12º), Liderança, 

F (3,496) = 2,62, p < 0,05 (10º>12º) e Adiar Gratificação, F (3,498) = 2,70, p < 0,05 

(9º>10º,11º,12º). Não se observaram diferenças estatisticamente significativas relativamente 

aos restantes indicadores. Considerando-se a idade, os resultados sugerem a não existência 

de diferenças estatisticamente significativas na experiência de Thriving nas diferentes idades 

em estudo. 
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Tabela 2 

Estatísticas Descritivas para Índice Thriving e Indicadores Individuais de Thriving 

Nota. Elevados resultados indicam experiência superior de Thriving. * p<0,05; ** 

p<0,01. 

 

Discussão 

 

A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes propiciou a 

investigação sobre o desenvolvimento na adolescência com foco sobre o que define não 

apenas um desenvolvimento normal ou adequado, mas um desenvolvimento ótimo, ou 

Thriving. Thriving é expressão específica do desenvolvimento positivo na adolescência 

(Benson & Scales, 2009), consistindo numa “theory of optimal development” (Bundick et 

al., 2010). Os indicadores de Thriving representam a interação relacional dinâmica e 

bidirecional ao longo do tempo, do adolescente e seus contextos desenvolvimentais, 

refletindo estado, e processo dirigido a um desenvolvimento otimamente bem-sucedido 

(Benson & Scales, 2009).  

Este estudo focou sete indicadores de Thriving em adolescentes: Sucesso Escolar, 

Liderança, Ajudar Outros, Preservar Saúde, Adiar Gratificação, Valorizar Diversidade e 

Superar Adversidade. A Escala de Thriving constitui um instrumento de avaliação integrado 

na investigação de um desenvolvimento ótimo (Scales et al., 2000): como se referiu, o 

desenvolvimento da Escala de Thriving adotou a perspetiva do modelo formativo (Costa, 

2015), motivo pelo qual se considerou, neste caso, a análise nomológica de Cronbach e 

 Amostra 

Total 

(n=503) 

Género  

Masculino 

(n=186) 

Feminino 

(n=313) 

t 

Thriving Escala M DP M DP M DP  

Índice Thriving  7-40 24,85 3,68 25,02 3,73 24,78 3,65 -0,70 

Indicador de Thriving          

Sucesso Escolar 1-9 6,11 1,45 6,06 1,49 6,16 1,43 0,73 

Liderança 1-5 1,57 1.07 1,74 1,22 1,48 0,96 -2,59** 

Ajudar Outros 1-6 2,27 1,19 2,14 1,01 2,35 1,27 1,89* 

Preservar Saúde 1-5 3,55 1,14 3,76 1,06 3,42 1,15 -3.30** 

Adiar Gratificação 1-5 3,77 1,13 3,76 1,06 3,78 1,15 0,23 

Valorizar Diversidade 1-5 3,79 0,95 3,68 0,99 3,86 0,92 2,07* 

Superar a Adversidade 1-5 3,87 1,07 4,01 0.99 3,81 0,99 -1,99* 
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Mehel (1955) o método mais apropriado para a análise da validade deste instrumento (Pais-

Ribeiro, 2013). Os resultados do presente estudo sugerem que a versão portuguesa da Escala 

de Thriving possui características de validade similares às da versão original, pelo que se 

adotou uma perspetiva conservadora procurando-se manter a equivalência conceptual e 

métrica que reflita os pressupostos teóricos que fundamentam o modelo.  

Os resultados da análise dos dados decorrente da composição do Índice de Thriving 

sugerem que os adolescentes experimentam em média 3,57 Indicadores. Estes resultados são 

similares aos apresentados por Scales et al. (2000) numa amostra agregada de estudantes 

Americanos que revelam que os adolescentes experimentam menos de quatro destes 

Indicadores de Thriving em estudo. No presente estudo, observa-se que a maior percentagem 

de adolescentes experimenta 4 (28%) a 3 (25%) Indicadores de Thriving. Apenas 1% dos 

adolescentes afirma experimentar a totalidade dos Indicadores de Thriving que 

compreendem o Índice.  

Na análise da experiência individual de Indicadores de Thriving observam-se 

resultados superiores na experiência de Ajudar os Outros (72%), Adiar a Gratificação (63%), 

Valorizar a Diversidade (71%), assim como Superar a Adversidade (65%). Contudo, apenas 

29% dos adolescentes revela a experiência de Liderança. Relativamente ao indicador de 

Preservar a Saúde, e considerando-se a importância deste indicador no desenvolvimento, 

apenas 53% dos adolescentes afirma a sua experiência. De notar também, apenas 7% dos 

adolescentes revela a experiência de Sucesso Escolar (isto é, resultados escolares 

maioritariamente entre 17 a 20/maioritariamente cincos). 

Em adição, os resultados deste estudo sugerem que a experiência de Thriving pode 

ser contextualmente influenciada pelo género e grau de escolaridade. Embora não se 

observem diferenças estatisticamente significativas entre género nos resultados globais de 

experiência de Thriving, relativamente à análise individual de indicadores de Thriving 

observa-se que as raparigas revelam uma maior experiência de Valorizar Diversidade e 

Ajudar Outros comparativamente aos rapazes. Os rapazes afirmam uma experiência superior 

de Preservar Saúde, Liderança e Superar a Adversidade. Os resultados sugerem que Thriving 

pode ser contextualmente influenciado pelo grau de escolaridade, observando-se que os 

adolescentes que frequentam um grau de escolaridade superior revelam menor experiência 

de Thriving global, assim como menor experiência de Sucesso Escolar, Liderança e Adiar 

Gratificação. Contudo, de notar que, embora se observe a existência de diferenças 

estatisticamente significativas na experiência de Thriving em função do grau de 
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escolaridade, não se verifica uma correlação estatisticamente significativa entre a 

experiência de Thriving e idade dos adolescentes, resultados estes que sugerem a que a 

experiência de Thriving pode ter uma influência contextual, mas a sua experiência intrínseca 

ao indivíduo sugere a adequação do modelo à idade a que este se dirige.  

Salientamos que, Thriving constitui um conceito multidimensional, por este motivo, 

diferenças intraindividuais são esperadas na experiência de Thriving durante o processo de 

desenvolvimento. Estes resultados indicam a variação individual de interesses e capacidades, 

isto é, um adolescente pode, por exemplo, apresentar elevado sucesso escolar, dedicar-se a 

voluntariado e atender à sua saúde, mas não exercer posições de liderança formais. Deste 

modo, a utilização de Indicadores sugere que Thriving pode ser alcançado através de 

diversos caminhos, sendo razoável um adolescente expressar a experiência de um maior 

número de alguns Indicadores em detrimento de outros.  

A composição de um Índice pretende refletir a variedade de experiência de 

indicadores que podem descrever Thriving e o nível geral de Thriving de um adolescente 

num determinado momento, representando o funcionamento de um indivíduo em vários 

indicadores. Deste modo, não é esperado que todos os adolescentes apresentem resultados 

elevados em todos os indicadores, mas que os adolescentes que revelem resultados gerais 

superiores no Índice de Thriving apresentem a experiência de um conjunto de indicadores 

que refletem a modal response de Thriving, comparativamente a adolescentes com 

resultados gerais inferiores (Scales et al., 2000). Nem todos os contextos oferecem 

oportunidades para, ou esperam, a experiência de todos os indicadores de Thriving pelos 

adolescentes em todos os momentos (Theokas et al., 2005). O resultado de Thriving 

composto de um indivíduo reflete o seu funcionamento geral, assim como o 

desenvolvimento de um subconjunto de experiências socialmente valorizadas. Assim, é 

esperado que os resultados mostrem a variação individual em interesses e capacidades. 

Como referimos, Benson e Scales (2009, p.90) notam que Thriving reflete complexidade de 

equilíbrio e plasticidade entre o adolescente e seus contextos, continuidade e 

descontinuidade, estado e processo, pelo que é sugerido descrever um adolescente “at any 

point in time as more or less thriving oriented, rather than as thriving or not” (Benson & 

Scales, 2009).  

Por sua vez, estes resultados de Thriving permitem a identificação de Indicadores 

relevantes para todos os adolescentes, ao mesmo tempo que destaca a importância de 

Indicadores específicos em adolescentes com diferentes características e em diferentes 
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contextos Esta variedade de relações sugere algo de distintivo na forma como alguns 

adolescentes experimentam ou expressam Thriving, salientando-se a importância de 

considerar diferenças na experiência de Thriving ao procurar promover um desenvolvimento 

positivo nos adolescentes.  

Os resultados deste estudo devem ser interpretados tendo em consideração as 

limitações seguidamente expostas. As medidas utilizadas basearam-se em autorrelato, como 

tal, refletem a avaliação individual. Salienta-se a importância de inclusão em estudos futuros 

de triangulação da medição de Thriving através de outras fontes de informação, como pais 

ou professores.  

Em conclusão, sugere-se com a realização deste estudo a importância do 

desenvolvimento de investigação dirigida a conceptualizar e medir resultados de um 

desenvolvimento ótimo durante a adolescência, isto é, Thriving. Este estudo salienta a 

importância dos pressupostos definidos pela Perspetiva do Desenvolvimento Positiva dos 

Adolescentes, com base nas teorias sistémicas do desenvolvimento, centrando-se no que 

define não apenas o desenvolvimento normal ou adequado, mas o desenvolvimento ótimo, 

ou Thriving. Esta atenção em determinar um resultado, ou um funcionamento excelente ou 

ótimo, “a developmental goal or telos” (Bundick et al., 2010, p.882) sugere a importância 

da utilização de indicadores de Thriving que representem a interação relacional dinâmica e 

bidirecional do adolescente e seus contextos desenvolvimentais, que expressem tanto um 

estado pontual, assim como um processo de desenvolvimento dirigido ao que Benson e 

Scales (2009, p.90) designam de “exemplary adaptive development regulations”. A 

utilização de indicadores de Thriving, fundamentados pelo pressuposto de potencial 

plasticidade e diversidade e conceptualizados de um ponto de vista positivo, leva ao objetivo 

central que sugere a adoção da expetativa de que podem ser promovidas mudanças positivas 

mediante ajustamentos saudáveis entre os indivíduos e os contextos.  

Conclui-se pela utilidade teórica e prática a importância da utilização de indicadores 

de Thriving para a compreensão de um desenvolvimento otimamente bem-sucedido na 

adolescência. 
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Recursos do Desenvolvimento Pessoais e Contextuais  

Preditores de Thriving na Adolescência 

 

 

Resumo 

 

A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes propõem que o 

desenvolvimento positivo, ou Thriving, pode ser alcançado através de uma convergência 

entre características individuais positivas e condições contextuais favoráveis. Este estudo 

teve como objetivo analisar a experiência de Thriving em adolescentes portugueses e 

explorar quais os recursos pessoais e contextuais preditores de resultados de Thriving. Foi 

avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 estudantes, com idades 

compreendidas entre os 13 e 19 anos (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género 

feminino (63%). Thriving constitui um conceito multidimensional, pelo que os resultados 

deste estudo indicam a variação individual de interesses e capacidades. Os dados sugerem o 

impacto de um subconjunto de Recursos do Desenvolvimento na predição de Thriving, 

representando 36% da variância nos resultados de Índice de Thriving, e entre 9 % a 33% em 

Indicadores individuais de Thriving. Um subconjunto de Recursos contribuiu para explicar 

a variância em mais do que um resultado de Thriving: Poder Pessoal, Planear e Tomar 

Decisões, Competência Cultural, Motivação para a Aprendizagem e Participação em 

Programas para Adolescentes. Sugere-se a utilidade teórica e prática da utilização de 

indicadores de Thriving e de uma abordagem de Construção de Recursos do 

Desenvolvimento para a compreensão de um desenvolvimento ótimo na adolescência. 

 

Palavras-chave: Thriving, Recursos do Desenvolvimento, Perspetiva do 

Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes, Resultados de Desenvolvimento Positivo 
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Personal and Contextual Developmental Assets 

Predictors of Thriving in Adolescence 

 

 

Abstract 

 

Positive Youth Development approach suggests that positive development, or 

Thriving, can occur through a convergence of positive individual characteristics and 

favorable contextual conditions. The purpose of this study was to analyze the experience of 

Thriving in Portuguese adolescents and to specifically explore what personal and contextual 

Developmental Assets were predictive of Thriving. A convenience sample of 503 

Portuguese students was evaluated, mean age of 15.92 years (SD = 1.17), 63% female 

gender. Thriving is a multidimensional construct, so the results of this study indicate the 

individual variation in terms of interests and capabilities. Results suggest the impact of a 

subset of Developmental Assets on the prediction of Thriving, representing 36% of the 

variance in the Thriving Index scores, and between 9% to 33% on the variance of the 

Thriving Individual Indicators. A subset of Developmental Assets contributed to explain the 

variance in more than one outcome of Thriving: Personal Power, Planning and Decision 

Making, Cultural Competence, Achievement Motivation, and Participation in Youth 

programs. Results suggest theoretical and practical utility of the use of Thriving indicators 

and Developmental Assets framework for understanding optimal development in 

adolescence. 

 

Keywords: Thriving, Developmental Assets, Positive Youth Development, Positive 

Developmental Outcomes  
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Recursos del Desarrollo Personales y Contextuales 

Predictores de Thriving en la Adolescencia 

 

 

Resumen 

 

La perspectiva del Desarrollo Positivo de los Adolescentes propone que el desarrollo 

positivo, o Thriving, puede ser alcanzado a través de una convergencia entre características 

individuales positivas y condiciones contextuales favorables. Este estudio tuvo como 

objetivo analizar la experiencia de Thriving en adolescentes Portugueses y explorar Recursos 

personales y contextuales predictores de resultados de Thriving. Se evaluó una muestra de 

conveniencia constituida por 503 estudiantes, con edades comprendidas entre los 13 y 19 

años (M = 15,92, DP = 1,17), mayoritariamente del género femenino (63%). Thriving 

constituye un concepto multidimensional, por lo que los resultados de este estudio indican 

la variación individual de intereses y capacidades. Los datos sugieren el impacto de un 

subconjunto de Recursos del Desarrollo en la predicción de Thriving, representando 36% de 

la varianza en los resultados de Índice de Thriving, y entre 9% a 33% en Indicadores 

individuales de Thriving. Un subconjunto de Recursos contribuyó a explicar la varianza en 

más de un resultado de Thriving: Poder Personal, Planear y Tomar Decisiones, Competencia 

Cultural, Motivación para el Aprendizaje y Participación en Programas para Adolescentes. 

Se sugiere la utilidad teórica y práctica de la utilización de indicadores de Thriving y de un 

enfoque de Construcción de Recursos del Desarrollo para la comprensión de un desarrollo 

óptimo en la adolescencia. 

 

Palabras clave: Thriving, Recursos del Desarrollo, Perspectiva del Desarrollo 

Positivo de los Adolescentes, Resultados de Desarrollo Positivo 
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A Perspetiva do Desenvolvimento Positivo da Adolescência, que constitui uma 

metateoria relacional, enquadrada pelas Teorias Sistémicas do Desenvolvimento (Lerner & 

Steinberg, 2009), surge no início dos anos 90 e destaca-se no início do século XXI como 

uma alternativa conceptual aos modelos de saúde mental com foco em problemas e défices 

do desenvolvimento, propiciando a mudança de enfase de problemas para forças, de défices 

para recursos, centrando-se assim nos fatores que favorecem um desenvolvimento ótimo 

(Benson, Scales, Hamilton, & Sesma, 2006; Bonell et al., 2016; Damon, 2004; Lerner & 

Steinberg, 2009).  

No âmbito desta perspetiva a investigação na adolescência tem procurado focar o que 

define não apenas um desenvolvimento normal ou adequado, mas um desenvolvimento 

ótimo, isto é, Thriving (Benson et al., 2006). Thriving pode traduzir-se por prosperar, 

florescer, desenvolver, podendo ser confundido, se traduzido, com conceitos já existentes, 

pelo que se decidiu manter o termo original. 

O conceito de Thriving deriva das Teorias Sistémicas do Desenvolvimento (Ford & 

Lerner, 1992; Gottlieb, 1997; Lerner & Steinberg, 2009; Overton, 2006). Estas são 

configuradas por uma metateoria relacional do desenvolvimento humano que propõe uma 

abordagem integrada na compreensão do desenvolvimento, envolvendo a integração de 

todos os níveis de organização desde o biológico e psicológico, ao cultural e histórico. A 

regulação do desenvolvimento envolve relações individuo←→contexto mutuamente 

influentes entre todos os níveis (isto é, relações bidirecionais entre a pessoa e o seu 

ambiente). Como consequência, o sistema de desenvolvimento é caracterizado por um 

potencial de mudança sistemática, isto é, pela plasticidade e diversidade. Tal sugere que o 

desenvolvimento humano positivo pode ser realizado através da aplicação das ciências do 

desenvolvimento a ações digeridas à articulação das características dos indivíduos e das 

ecologias. 

O reconhecimento do potencial para mudanças sistemáticas intraindividuais ao longo 

do desenvolvimento leva ao pressuposto central de que o desenvolvimento positivo, isto é, 

Thriving, pode ser alcançado através de uma convergência entre os recursos individuais e 

condições contextuais favoráveis (Benson et al., 2006).  

Thriving é expressão específica do desenvolvimento positivo na adolescência 

(Benson & Scales, 2009, p.90). Bundick, Yeager, King e Damon (2010, p.882) explicam que 

Thriving se refere a um objetivo desenvolvimental ou a um “developmental telos” com foco 
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nos aspetos do desenvolvimento, para além da relativa ausência de patologia e para além da 

mera competência ou simples realização de tarefas desenvolvimentais (Developmental 

Tasks). Desta forma, Thriving constitui-se como uma “theory of optimal development (not 

just adequate development)” (Bundick et al., p.891). 

Benson e Scales (2009) explicam que Thriving representa a interação relacional 

dinâmica e bidirecional ao longo do tempo do adolescente e contextos desenvolvimentais, e 

reflete a complexidade de equilíbrio e plasticidade entre a pessoa e contextos, continuidade 

e descontinuidade, estado e processo. Isto é, o construto refere-se tanto ao atual 

desenvolvimento bem-sucedido, isto é, “a localização” em indicadores particulares, mas, 

para além disso, refere-se ao “caminho” de desenvolvimento da pessoa, ou seja, refere-se a 

uma trajetória de desenvolvimento ascendente (upward developmental trajectory), ou ao que 

Benson e Scales (2009, p.90) designam de exemplary adaptive development regulations. Por 

este motivo, é sugerido descrever um adolescente “at any point in time as more or less 

thriving oriented, rather than as thriving or not” (Benson & Scales, 2009, p.90).  

Na investigação sobre em que consiste Thriving observa-se uma falta de consenso 

relativamente ao que este inclui, e como pode ser medido (Soares, Pais-Ribeiro, & Silva, 

2018a) constituindo um conceito em estudo (consultar, por exemplo, os estudos de Benson 

& Scales, 2009; Bundick et al., 2010; Lerner, Lerner, Eye, Bowers, & Lewin-Bizan, 2011; 

Scales, Benson, & Roehlkepartain, 2011). Esta dificuldade em alcançar um consenso sobre 

o que constitui Thriving na adolescência (comparativamente a comportamentos de risco que 

são necessários atender na adolescência) pode ser atribuída ao facto de indicadores de 

Thriving refletirem mais uma perspetiva moral e contextual particular, sendo menos 

provável a universalidade do conceito (Sesma et al., 2013) 

O Search Institute focou sete indicadores de Thriving na adolescência: Sucesso 

Escolar, Liderança, Ajudar Outros, Preservar Saúde, Adiar Gratificação, Valorizar 

Diversidade e Superar Adversidade (Scales et al., 2000; Soares, Pais-Ribeiro, & Silva, 

2018a). Estes indicadores foram selecionados pela sua relação com diversos resultados 

positivos ao nível físico, socio-emocional, psicológico e cognitivo ao longo do 

desenvolvimento, associações estas que se verificam nos adolescentes em diversos contextos 

socioeconómicos, grupos étnicos e géneros. Operacionalizados como estado, sugerem 

processos globais do desenvolvimento. Por sua vez, refletem no seu todo que os adolescentes 

realizaram, pelo menos de uma forma adequada ou até mesmo excelente, uma série de tarefas 

do desenvolvimento (Developmental Tasks) concebidas como importantes para todos 
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adolescentes. Conceptualmente não é esperado que os adolescentes apresentem elevados 

resultados em todos os marcadores para se considerar que estes experimentem Thriving. 

Como observado anteriormente, a proposição de que Thriving reflete a fusão da pessoa e 

contexto em relações mutuamente benéficas, implica que existem vários caminhos, ou 

combinações de marcadores, que conduzem à experiência de Thriving (Scales et al., 2000; 

Scales & Leffert, 2004; Sesma et al., 2013). 

Por sua vez, no âmbito da Perspetiva do Desenvolvimento Positivo na Adolescência, 

este pressuposto de que o desenvolvimento positivo, Thriving, pode ser alcançado através 

de uma integração entre características pessoais e ecológicas positivas, levou ao surgimento 

de modelos com atenção a estes fatores que beneficiam o desenvolvimento ótimo dos 

adolescentes, com foco em forças, recursos e experiências positivas dos adolescentes e seus 

contextos desenvolvimentais. Um destes modelos constitui o Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento, conhecido como Developmental Assets®, proposto pelo Search Institute 

(Benson, 2006) o qual apresentamos de forma sumária na Tabela 1. Os Recursos do 

Desenvolvimento definem-se como relações, oportunidades e qualidades pessoais que 

podem ser exploradas quer ao nível individual, quer contextual (familiar, escolar, 

comunitário) de modo a orientar os adolescentes para um desenvolvimento positivo (Benson, 

Leffert, Scales, & Blyth, 1998; Benson & Scales, 2011; Benson, Scales, & Syvertsen, 2011; 

Scales & Leffert, 2004). Este Modelo propõe assim “the positive developmental nutrients 

that young people need for successful development” (Benson et al., 2011, p.198).  

O Modelo de Recursos do Desenvolvimento, assente nos pressupostos das Teorias 

Sistémicas do Desenvolvimento, fundamenta-se teoricamente na associação de 

características ecológicas positivas (Recursos Externos) a competências, capacidades e 

valores (Recursos Internos) que, em combinação, propiciam de muitas formas um 

desenvolvimento bem-sucedido, ou seja, Thriving (Benson et al., 2006; Scales, Benson, 

Leffert, & Blyth, 2000, Soares, Pais-Ribeiro, & Silva, 2018b). Deste modo, o 

desenvolvimento positivo ocorre na fusão de uma pessoa ativa, envolvida e competente, com 

ecologias recetivas, de suporte e favoráveis, o que, constitui, de acordo com o modelo, “the 

fusion of external (i.e., ecological) assets and internal assets” (Benson, 2007, p. 38). 

Notamos que existe alguma similaridade entre a noção de indicadores de Thriving e 

Developmental Assets, uma vez que ambos os conceitos se focam na presença de forças na 

vida dos adolescentes. Contudo, os Recursos do Desenvolvimento são conceptualizados 

como “Building Blocks of Success”, enquanto que os indicadores de Thriving são 
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considerados “Signs or Markers of Success” (Benson & Scales, 2011, p.673). Deste modo, 

os Recursos do Desenvolvimento, experimentados cumulativamente ao longo do tempo são 

considerados preditores de, ou contribuidores para, o processo e estado de ótimo 

desenvolvimento, representados pelos marcadores de Thriving. Sendo os Recursos 

conceptualizados como “Blocos de Construção” do sucesso, uma questão pode ser colocada: 

“construindo em direção a quê?” (Benson & Scales, 2009, p.93). Neste sentido, os 

indicadores de Thriving representam o “quê” (estado) e “como” (processo) os Recursos 

ajudam os adolescentes na sua experiência. Por outras palavras, a experiência dos Recursos 

define as condições sobre as quais a experiência de Thriving se torna mais provável, quer 

como um estado pontual, quer como um processo de desenvolvimento (Benson & Scales, 

2009; Benson & Scales, 2011; Sesma et al., 2013).  

O objetivo do presente estudo consiste em analisar a experiência de Thriving em 

adolescentes portugueses, e explorar a relação entre a experiência de Thriving e de Recursos 

do Desenvolvimento, analisando especificamente quais os Recursos Internos e Recursos 

Externos compreendidos pelo modelo constituem preditores de Thriving na adolescência.  

 

Método 

Participantes 

Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 estudantes que se 

encontravam a frequentar o sistema de ensino regular entre o 9º e o 12º ano de escolaridade 

de uma escola pública da região Norte de Portugal, com idades compreendidas entre os 13 e 

19 anos de idade (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género feminino (63%).  

 

Material  

Perfis da Vida de Estudante: Atitudes e Comportamentos (A&B) - Questionário 

desenvolvido pelo Search Institute – Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors ® 

(A&B) (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998; Search Institute, 2018) e validado para 

português-europeu por Soares, Pais-Ribeiro e Silva (2018a; 2018c). Dirigido a adolescentes 

com idades compreendidas dos 12 aos 18 anos em contexto escolar, este questionário é 

constituído por 159 itens de autorrelato e inclui a avaliação da experiência dos 40 Recursos 

individuais, Indicadores de Thriving, comportamentos de risco e questões demográficas. No 

presente estudo foram utilizados apenas os itens que constituem a avaliação de Recursos do 

Desenvolvimento, Thriving, assim como questões demográficas.  
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Recursos do Desenvolvimento 

A avaliação da experiência dos 40 Recursos individuais compreende 92 itens, que 

consistem, a sua maioria, afirmações relativamente às quais são apresentadas opções de 

resposta numa escala tipo Likert de cinco posições que variam entre, por exemplo, 1 = 

concordo muito” e 5 = discordo muito, 1 = nada importante e 5 = extremamente importante, 

1 = não sou nada assim e 5 = sou muito assim. As características psicométricas da avaliação 

de Recursos do desenvolvimento podem ser consultadas em Soares, Pais-Ribeiro e Silva 

(2018c).  

Existem duas abordagens para descrever a experiência de Recursos: 1) Os dados 

podem ser analisados assumindo-se que se trata de uma escala do tipo Likert, sendo que o 

valor obtido em cada um dos Recursos é interpretado da seguinte forma: quanto mais elevada 

a pontuação, maior a experiência do Recurso; 2) Por sua vez, para fins de comunicação, a 

pontuação de cada Recurso pode ser utilizada como variável dicotómica, isto é, o adolescente 

tem ou não tem o Recurso. Desta pontuação de cada um dos 40 Recursos resulta um Índice 

em que a pontuação varia entre 0-40 Recursos, o qual descreve o número médio de Recursos 

que cada adolescente possui. Esta abordagem proporciona ainda a análise do conceito de 

Níveis de Recursos, o qual reflete o continuum mais amplo de desenvolvimento saudável e 

define quatro Níveis de Recursos com base no Índice de Recursos que o adolescente 

experimenta, representando um continuum de desenvolvimento de “At-risk” a “Optimal”, 

assim como o axioma da Construção de Recursos “the more assets, the better”: Nível 1 - At-

risk Development: 0 a 10 Recursos; Nível 2 - Vulnerable Development: 11 a 20 Recursos; 

Nível 3 - Adequate Development: 21 a 30 Recursos; e Nível 4 - Optimal Development: 31 a 

40 Recursos (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998).  

 

Thriving 

A avaliação da experiência de Thriving em adolescentes foca sete Indicadores: 

Sucesso Escolar, Liderança, Ajudar Outros2, Preservar Saúde, Adiar Gratificação, Valorizar 

Diversidade e Superar Adversidade.  

                                                 
2 Ajudar os Outros constitui um dos 40 Recursos que integram o Modelo, por este motivo, 

de modo a manter a independência de variáveis preditoras e dependentes, este Recurso é 

excluído da análise de regressão 
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Os indicadores de Thriving são medidos utilizando-se itens individuais. A avaliação 

é realizada através de sete itens que consistem, a sua maioria, afirmações relativamente às 

quais são apresentadas opções de resposta numa escala tipo Likert de cinco posições (com 

exceção Sucesso Escolar com 9 e Ajudar Outros com 6), que variam entre, por exemplo, 1 

= nada importante e 5 = extremamente importante, 1 = não sou nada assim e 5 = sou muito 

assim. As características psicométricas da Escala de Thriving podem ser consultadas em 

Soares, Pais-Ribeiro e Silva (2018a).  

Existem duas abordagens para descrever a experiência de Thriving: 1) Esta escala 

pode ser analisada assumindo-se que se trata de uma escala do tipo Likert, sendo que o valor 

obtido em cada um dos indicadores é interpretado da seguinte forma: quanto mais elevada a 

pontuação, maior a experiência de Thriving. Esta análise inclui também a constituição de um 

Índice de Thriving, composto pela soma das respostas de cada item, isto é, de cada Indicador 

individual, permitindo a análise de experiência de Thriving global (do mesmo modo, elevada 

pontuação expressa uma experiência superior de Thriving); 2) A escala permite, ainda, que, 

para fins de comunicação, a pontuação de cada Indicador de Thriving seja considerada como 

uma variável dicotómica, isto é, o adolescente experimenta ou não experimenta o Indicador 

de Thriving. Da pontuação de cada um dos 7 Indicadores individuais de Thriving resulta 

também a composição do Índice de Thriving, o qual descreve o número médio de Indicadores 

de Thriving que cada adolescente experimenta. 

 

Procedimento 

A aprovação para a realização desta pesquisa foi concedida pela Direção Geral de 

Educação. Este estudo foi realizado de acordo com os regulamentos relativos à ética 

profissional, conforme declarado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016). A 

Comissão Nacional de Proteção de Dados confirmou o anonimato dos participantes na 

recolha de dados, dando o seu parecer favorável. Foram solicitadas autorizações para a 

recolha de dados ao Conselho Geral e Diretor do Agrupamento de Escolas, e Professores. 

Pais/responsáveis legais de todos os alunos que participaram do estudo assinaram o termo 

de consentimento livre e informado para a recolha de dados, uso e publicação dos resultados. 

A recolha de dados foi realizada anonimamente no contexto de sala de aula com instruções 

padronizadas. Os alunos a quem os pais/responsáveis legais deram consentimento para a 

participação, foram convidados a responder ao questionário e colocá-lo num envelope. Este 
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estudo assegurou o anonimato e a confidencialidade dos dados e a sua utilização exclusiva 

destes para fins de investigação. 

 

Resultados 

 

Experiência de Thriving 

Na análise dos dados utilizando a pontuação dicotómica (isto é, experimenta, ou não 

experimenta Thriving) os resultados sugerem que o resultado médio em Índice de Thriving 

(1-7 indicadores) é de experiência de 3,57 (DP = 1,35) Indicadores. Relativamente aos 

resultados em Índice de Thriving, verificou-se que 1 % dos adolescentes afirmam 

experimentar 0 indicadores de Thriving, 6 % experimenta 1 indicador, 16 % experimenta 2, 

25 % experimenta 3, 28 % experimenta 4, 18 % experimenta 5, 7 % experimenta 6, e apenas 

1% revela experimentar a totalidade dos 7 indicadores em estudo.  

A análise dos dados utilizando esta pontuação dicotómica, considerando-se cada 

Indicador individual, indica que apenas 7 % afirma experimentar Sucesso Escolar, 29 % 

Liderança, 72 % Ajudar Outros, 53 % Saúde, 63 % Adiar Gratificação, 71 % Valorizar 

Diversidade e 65 % revela experimentar Superar a Adversidade.  

 

Experiência de Thriving e efeito da Acumulação de Recursos do Desenvolvimento 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas para os resultados de experiência de 

Thriving na Amostra Total e experiência de Thriving por Nível de Recursos que os 

adolescentes revelam possuir – quatro Níveis de Recursos definidos como 0-10, 11-20, 21-

30 e 31-40 Recursos. Para analisar o impacto cumulativo da experiência de Recursos de 

Desenvolvimento em Indicadores de Thriving, foi realizada a análise de variância (one-way 

ANOVA.). Relativamente à experiência de Índice Thriving global, os resultados sugerem a 

existência de diferenças estatisticamente significativas em função do número de Recursos 

do desenvolvimento apresentado pelos adolescentes nos diferentes grupos, observando-se 

que os adolescentes com Níveis mais elevados de Recursos tendem a revelar uma maior 

experiência de Thriving. Na análise de Indicadores individuais de Thriving, observa-se que 

os adolescentes que experimentaram maior Nível de Recursos revelaram apresentar maior 

experiência de Sucesso Escolar, Preservar Saúde, Adiar Gratificação, Valorizar Adversidade 

e Superar Adversidade. Não se observaram diferenças estatisticamente significativas em 
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função do Nível de Recursos apresentado pelos adolescentes relativamente à experiência de 

Liderança, assim como em relação a Ajudar Outros. 

 

Preditores de Thriving  

Para determinar que Recursos do Desenvolvimento prediziam Thriving utilizou-se a 

análise de regressão múltipla stepwise (Tabela 3 e 4).  

Preditores de Índice Thriving: Os resultados da análise de regressão stepwise 

sugerem o que o Recurso Interno de Poder Pessoal deu a maior contribuição para a predição 

de Thriving. Os Recursos de Planear e Tomar Decisões, Uso do Tempo - Programas para 

Adolescentes, Motivação para a Aprendizagem, Competência Cultural, Limites na 

Vizinhança (menor experiência), Uso do Tempo - Tempo em Casa (menor experiência), Uso 

do Tempo - Atividades Criativas, Compromisso com a Escola, Serviço aos Outros também 

produziram previsibilidade significativa. O modelo final explicou 36% da variância nos 

resultados.  

Preditores de Sucesso Escolar: Os resultados sugerem os Recursos de Motivação para 

a Aprendizagem, Competência Interpessoal (menor experiência), Uso do Tempo - 

Atividades Criativas, Envolvimento dos Pais com a Escola (menor experiência), Planear e 

Tomar Decisões, Uso do Tempo - Comunidade Religiosa, Vizinhança Atenciosa (menor 

experiência), Visão Positiva do Futuro Pessoal, Valores Positivos – Responsabilidade 

(menor experiência), e Trabalho de Casa são preditores da experiência de Sucesso Escolar. 

O modelo final explicou 23% da variância nos resultados.  

Preditores de Liderança: Os resultados sugerem que os Recursos de Programas para 

Adolescentes, Uso do Tempo - Tempo em Casa (menor experiência), Visão Positiva do 

Futuro Pessoal, Limites na Escola (menor experiência), assim como o Recurso de Uso do 

Tempo - Comunidade Religiosa constituem preditores da experiência de Liderança. O 

modelo final explicou 9% da variância nos resultados. 

Preditores de Ajudar Outros: Os resultados da análise de regressão stepwise sugerem 

que os Recursos de Adultos como Modelos de Comportamento, Uso do Tempo - Atividades 

Criativas, Uso do Tempo - Tempo em Casa (menor experiência), Uso do Tempo - Programas 

para Adolescentes, Suporte Familiar (menor experiência), Competência Interpessoal, assim 

como Satisfação com a Leitura, constituem preditores significativos de Ajudar Outros. O 

modelo final explicou 13% da variância nos resultados. 
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Preditores de Saúde: Os resultados sugerem que Planear e Tomar Decisões, Uso do 

Tempo - Programas para Adolescentes, Valores Positivos - Responsabilidade, Autoestima, 

Relações com outros Adultos, Satisfação com Leitura (menor experiência), constituem 

preditores significativos de comportamentos para Preservar Saúde. O modelo final explicou 

19% da variância nos resultados. 

Preditores de Adiar Gratificação: Os resultados da análise sugerem que os Recursos 

de Planear e Tomar Decisões, Compromisso com a Escola, Comunidade que Valoriza os 

Adolescentes, Uso do Tempo - Comunidade Religiosa (menor experiência), Visão Positiva 

do Futuro Pessoal (menor experiência), Relações com Outros Adultos, assim como 

Motivação para a Aprendizagem, constituem preditores significativos da experiência de 

Adiar Gratificação. O modelo final explicou 21% da variância nos resultados. 

Preditores de Valorizar Diversidade: Os resultados sugerem que os Recursos de 

Competência Cultural, Valores Positivos – Atenção, Competência Interpessoal (menor 

experiência), Limites na Família, Relações com outros Adultos, Satisfação com a Leitura, 

Relação com a Escola (menor experiência) e Valores Positivos – Igualdade constituem 

preditores significativos de Valorizar Diversidade. O modelo final explicou 33% da 

variância nos resultados. 

Preditores de Superar a Adversidade: Os resultados sugerem que os Recursos de 

Poder Pessoal, Sentido de Propósito, Planear e Tomar Decisões (menor experiência), assim 

como Valores Positivos – Responsabilidade constituem preditores significativos de Superar 

a Adversidade. O modelo final explicou 19% da variância nos resultados. 

 

Discussão 

 

A perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes propõe que o 

desenvolvimento positivo, ou Thriving, ocorre através da integração entre características 

individuais e contextuais positivas. Este estudo teve como objetivo analisar a experiência de 

Thriving em adolescentes portugueses e explorar quais os recursos pessoais e contextuais 

preditores de resultados de Thriving. Focamos neste estudo sete Indicadores de Thriving na 

adolescência: Sucesso Escolar, Liderança, Ajudar Outros, Preservar Saúde, Adiar 

Gratificação, Valorizar Diversidade e Superar Adversidade. Os Indicadores de Thriving 

representam a interação relacional dinâmica e bidirecional ao longo do tempo, do 
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adolescente e seus contextos desenvolvimentais, refletindo estado e processo dirigido a um 

desenvolvimento otimamente bem-sucedido (Benson & Scales, 2009). 

Os resultados da análise dos dados decorrente da composição do Índice de Thriving 

sugerem que os adolescentes experimentam em média 3,57 Indicadores. Observa-se que a 

maior percentagem de adolescentes experimenta 3 (25%) a 4 (28%) Indicadores. Apenas 1% 

dos adolescentes afirma experimentar a totalidade dos Indicadores de Thriving que 

compreendem o Índice.  

Na análise da experiência individual de Indicadores de Thriving, observam-se 

resultados superiores na experiência de Ajudar os Outros (72%), Adiar a Gratificação (63%), 

Valorizar a Diversidade (71%), assim como Superar a Adversidade (65%). Contudo, apenas 

29% dos adolescentes revela a experiência de Liderança. Relativamente ao indicador 

Preservar a Saúde, e considerando-se a importância deste indicador no desenvolvimento, 

apenas 53% dos adolescentes afirma a sua experiência. De notar, também, que apenas 7% 

dos adolescentes revela a experiência de Sucesso Escolar (isto é, resultados escolares 

maioritariamente entre 17 a 20/maioritariamente cincos). 

Salienta-se que Thriving constitui um conceito multidimensional, motivo pelo qual é 

esperado que os resultados indiquem a variação individual em interesses e capacidades 

(Soares, Pais-Ribeiro, & Silva, 2018a), isto é, um adolescente pode, por exemplo, apresentar 

elevado sucesso escolar, dedicar-se a voluntariado e atender à sua saúde, mas não exercer 

posições de liderança formais. Neste sentido, não é esperado que todos os adolescentes 

apresentem resultados elevados em todos os indicadores, mas que os adolescentes que 

revelem resultados gerais superiores no Índice de Thriving apresentem a experiência de um 

conjunto de indicadores que refletem a modal response de Thriving, comparativamente a 

adolescentes com resultados gerais inferiores (Scales et al., 2000). A utilização de 

Indicadores sugere que Thriving pode ser alcançado através de diversos caminhos, sendo 

razoável um adolescente expressar a experiência de um maior número de alguns indicadores 

em detrimento de outros (Soares, Pais-Ribeiro, & Silva, 2018a).  

Estes dados de Thriving permitem a identificação de indicadores relevantes para 

todos os adolescentes, ao mesmo tempo que destaca a importância de indicadores 

específicos. Esta variedade de relações sugere algo de distintivo em como alguns 

adolescentes experimentam ou expressam Thriving, salientando-se a importância de 

considerar estas diferenças na experiência de Thriving ao focar a promoção um 

desenvolvimento positivo nos adolescentes.  
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Por sua vez, os resultados deste estudo suportam a suposição relativamente à natureza 

aditiva dos Recursos de Desenvolvimento em relação ao seu impacto em resultados positivos 

no desenvolvimento dos adolescentes, e estendem o conhecimento especificamente a 

resultados de Thriving. Os dados indicam que quanto maior o número de Recursos de 

Desenvolvimento um adolescente afirma experimentar, maior a probabilidade de revelar 

experiência de Thriving. De notar que, em exceção, Liderança e Ajudar Outros não se 

apresentam estatisticamente relacionados com o Nível de Recursos que o adolescente revela, 

o que sugere que a experiência destes Indicadores de Thriving não depende da quantidade 

Recursos do Desenvolvimento que o adolescente revela, mas da experiência de Recursos 

específicos, ou combinação específicas de recursos. 

A análise sobre a capacidade preditiva de Recursos do Desenvolvimento sobre 

experiência de Thriving vai ao encontro destes resultados. Observa-se que experiência de 

diferentes Indicadores de Thriving não é afetada similarmente pelos mesmos Recursos, mas 

que Recursos específicos, ou subconjuntos de Recursos, melhor predizem resultados, com 

os Recursos variando dependendo do Indicador de Thriving em questão.  

Os dados sugerem o impacto de um subconjunto de Recursos do Desenvolvimento 

na predição de Índice de Thriving, representando 36% da variância nos resultados. Ambos 

os Recursos Internos e Externos contribuíram para a variância nos resultados, constituindo 

os Recursos Internos preditores mais fortes de Thriving global. O Recurso Interno de Poder 

Pessoal deu a maior contribuição para a predição de Thriving. No Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento, Poder Pessoal é definido como o sentimento do adolescente que este 

possui algum grau de controlo sobre as coisas que acontecem. Este sentimento de poder está 

relacionado com o locus de controlo, que descreve as relações causais entre comportamento 

e suas consequências – que o resultado de um comportamento seja percebido pelo indivíduo 

como um resultado de algo fora do seu controlo, ou no seu controlo. O Poder Pessoal está 

também associado com expectativas de autoeficácia – a crença sobre a probabilidade de ser 

capaz de afetar um resultado –, que, por sua vez, está relacionado com o conceito de perceção 

de auto-competência (Scales & Leffert, 2004).  

A experiência de Recursos de Desenvolvimento explicou entre 9 % a 33% da 

variância nos diversos Indicadores de Thriving. Relativamente à experiência de Sucesso 

Escolar, o Recurso de Motivação para a Aprendizagem, com foco na importância da 

motivação para a realização, isto é, o adolescente estar motivado para ser bem-sucedido na 

escola, conferiu a maior contribuição para a predição. Na experiência de Liderança, a 
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participação em Programas para Adolescentes, relativo à categoria de Uso Construtivo do 

Tempo, que traduz a participação em desportos, clubes ou organizações na escola e/ou na 

comunidade, constitui o Recurso com maior contribuição. Relativamente à experiência de 

Ajudar Outros, Adultos como Modelos de Comportamento – isto é, pais, cuidadores, e outros 

adultos modelam autocontrolo, competências sociais, compromisso com a aprendizagem e 

estilos de vida saudáveis; influenciam a definição de padrões de comportamentos que 

reforçam os limites e incentivam compromissos saudáveis (Benson, 2006) –, este consistiu 

no Recurso que produziu maior previsibilidade significativa. Relativamente aos Indicadores 

de Thriving de Preservar a Saúde e Adiar Gratificação, o Recurso de Planear e Tomar 

Decisões, que demostra a capacidade do adolescente de planear antecipadamente e fazer 

escolhas, teve a maior contribuição na predição. Relativamente ao Indicador de Valorizar a 

Diversidade, o Recurso de Competência Cultural, isto é, o adolescente revela conhecer e 

sentir-se confortável com pessoas de diferentes origens culturais/raciais/étnicas (tornando-

se um recurso cada vez mais importante na medida em que a sociedade se torna cada vez 

mais multicultural), produziu maior previsibilidade significativa. A experiência de Superar 

a Adversidade consistiu o indicador de Thriving cujo Recurso de Poder Pessoal, 

anteriormente referido, conferiu a maior contribuição para a predição. 

Estes resultados destacam um subconjunto de Recursos que contribuíram para 

explicar a variância em mais do que um resultado de Thriving, nomeadamente, os Recursos 

Internos de Poder Pessoal, Planear e Tomar Decisões, Competência Cultural e Motivação 

para a Aprendizagem, assim como o Recurso Externo de participação em Programas para 

Adolescentes. De salientar que, para além da importância desta análise da contribuição de 

Recursos específicos para resultados particulares, importa notar que estas experiências 

constituem parte integrante de um conjunto global de Recursos que favorecem um 

desenvolvimento saudável, notando-se que estes podem funcionar tanto diretamente, como 

em combinação para explicar o desenvolvimento bem-sucedido (Benson et al., 2006). 

Sugere-se que os Recursos não operem isoladamente, isto é, por exemplo, alguns Recursos 

podem funcionar como precursores de outros Recursos. Deste modo, a identificação dos 

principais preditores de experiência de Thriving pode favorecer o desenvolvimento de 

estratégias dirigidas a propiciar a sua experiência, contudo sugere-se a importância da 

adoção de uma abordagem holística na promoção de um desenvolvimento ótimo, pelo que, 

ao adotar o Modelo de Recursos do Desenvolvimento, a estratégia essencial foca construir 

todos os Recursos na vida dos adolescentes. 
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Por sua vez, de notar que, observam-se em resultados de Thriving, Recursos 

específicos que apresentaram um coeficiente de regressão negativo padronizado em prever 

Thriving. Resultados similares foram observados no estudo de Scales et al. (2000), notando-

se que estes resultados são contrários ao que a teoria e investigação anterior podem prever, 

carecendo de explicação. Os autores observaram que, de modo a esclarecer se consistem em 

artefactos (regression artifacts) (Salkind, 2010) ou se representam explicações significativas 

da relação entre experiência de Recursos e Thriving, será necessário o desenvolvimento de 

estudos adicionais. Por exemplo, na análise de resultados de Índice de Thriving, os dados 

sugerem, contrariamente ao pressuposto pelo Modelo de Recursos do Desenvolvimento, 

uma menor experiência de Limites na vizinhança e de Tempo em Casa preditores de 

Thriving. O Modelo considera o papel da vizinhança no desenvolvimento dos adolescentes, 

salientando o construto de Limites na Vizinhança a importância dos vizinhos assumirem a 

responsabilidade de monitorização do comportamento dos adolescentes (Scales & Leffert, 

2004). Este recurso demonstrou um coeficiente de regressão negativo e contribuiu com 1% 

para a variância nos resultados de Thriving. Contudo, os limites percebidos pelos 

adolescentes podem constituir um efeito de vizinhos que se tornam mais rigorosos com 

adolescentes que demonstraram comportamentos problemáticos, ao invés do contrário. 

Neste estudo de desenho transversal estas relações não podem ser inferidas. A mesma 

relação pode ser observada relativamente à experiência do Recurso de Tempo em Casa 

(categoria Uso Construtivo do Tempo). Este construto salienta a importância do tempo para 

que as famílias possam estar juntas. Destaca a importância de o adolescente passar tempo 

em casa a participar em atividades familiares e a conviver construtivamente com os pais 

(Benson, 2006). Contudo, o tempo permanecido em casa revelado pelos adolescentes pode 

também constituir um efeito de pais que se tornam mais rigorosos com adolescentes que 

demonstraram comportamentos problemáticos, e não o contrário, assim como permanecer 

mais tempo em casa pode também, por outro lado, condicionar a experiência dos indicadores 

de Thriving de Liderança e Ajudar Outros, ou mesmo propiciar uma maior dificuldade em 

termos sociais, tornando os adolescentes mais isolados.  

Os resultados deste estudo devem ser interpretados tendo em consideração as 

limitações seguidamente expostas. Dado o desenho transversal deste estudo, não podem ser 

inferidas relações causais entre a experiência de Thriving e Recursos do Desenvolvimento. 

Torna-se necessário o desenvolvimento de estudos longitudinais para determinar se 

resultados de Thriving constituem uma consequência ou um determinante da experiência de 
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Recursos do Desenvolvimento. Por sua vez, relativamente a alguns dos coeficientes de 

regressão negativos, pode também ser razoável tratá-los como anomalias que podem 

decorrer do facto da amostra não representativa, erro de medição ou outros artefactos 

relacionados com instrumento ou desenho adotados. As medidas utilizadas basearam-se em 

autorrelato, como tal, refletem a avaliação individual. Salienta-se a importância de inclusão 

em estudos futuros de triangulação da medição de Thriving assim como de Recursos dos 

adolescentes, através de outras fontes de informação, como pais ou professores.  

Em conclusão, sugere-se com a realização deste estudo a importância do 

desenvolvimento de investigação dirigida a conceptualizar e medir resultados de um 

desenvolvimento ótimo durante a adolescência, ou seja Thriving, assim como a fatores que 

favorecem a sua experiência. Este estudo salienta a importância dos pressupostos definidos 

pela Perspetiva do Desenvolvimento Positiva dos Adolescentes, com base nas teorias 

sistémicas do desenvolvimento, em relação à experiência de Thriving e à integração de 

Recursos individuais (Internos) e ecológicos (Externos) na promoção de um 

desenvolvimento ótimo durante a adolescência. Esta perspetiva sugere que a experiência de 

Thriving pode ser alcançada se existir uma convergência entre os Recursos Internos, isto é, 

as características individuais positivas, e os Recursos Externos encontrados em famílias, 

escolas e comunidades – por exemplo, a capacidade dos adultos proporcionarem aos 

adolescentes um ambiente positivo no qual as suas forças possam ser otimizadas e 

positivamente direcionadas (Benson et al., 2006). Os resultados deste estudo permitem 

identificar indicadores de Thriving, assim como relações entre o indivíduo e o contexto que 

coloca os adolescentes numa trajetória para um desenvolvimento bem-sucedido. Sugere-se 

a utilidade teórica e prática da utilização de indicadores de Thriving e de uma abordagem de 

Construção de Recursos do Desenvolvimento para a compreensão de um desenvolvimento 

bem-sucedido na adolescência. 
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Tabela 1 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento – Developmental Assets®  

 

Nota. Copyright © 2012, Search Institute, Minneapolis, MN; 800-888-7828; www.search-

institute.org. All rights reserved. Do not reproduce. 

 

 

Recursos do Desenvolvimento  

Recursos Externos Recursos Internos 

Categoria Suporte  

    Recurso 1: Suporte familiar 

    Recurso 2: Comunicação familiar positiva 

    Recurso 3: Relações com outros adultos   

    Recurso 4: Vizinhança atenciosa 

    Recurso 5: Ambiente escolar cuidador 

    Recurso 6: Envolvimento dos pais com a escola 

Categoria Empowerment  

    Recurso 7: Comunidade valoriza os adolescentes   

    Recurso 8: Adolescentes como recursos   

    Recurso 9: Serviço aos outros 

    Recurso 10: Segurança 

Categoria Limites e Expetativas  

    Recurso 11: Limites na família   

    Recurso 12: Limites na escola 

    Recurso 13: Limites na vizinhança   

    Recurso 14: Adultos modelo de comportamento   

    Recurso 15: Influência positiva dos amigos   

    Recurso 16: Elevadas expectativas 

Categoria Uso Construtivo do tempo 

    Recurso 17: Atividades criativas   

    Recurso 18: Programas para Adolescentes 

    Recurso 19: Comunidade religiosa 

    Recurso 20: Tempo em casa 

Categoria Compromisso com a Aprendizagem 

    Recurso 21: Motivação para a aprendizagem   

    Recurso 22: Compromisso com a escola   

    Recurso 23: Trabalho de casa 

    Recurso 24: Relação com a escola 

    Recurso 25: Satisfação com a leitura   

Categoria Valores Positivos 

    Recurso 26: Atenção 

    Recurso 27: Igualdade e justiça social   

    Recurso 28: Integridade 

    Recurso 29: Honestidade 

    Recurso 30: Responsabilidade   

    Recurso 31: Controlo 

Categoria Competências Sociais  

    Recurso 32: Planear e tomar decisões 

    Recurso 33: Competência interpessoal   

    Recurso 34: Competência cultural 

    Recurso 35: Capacidade de resistência 

    Recurso 36: Resolução de conflitos pacífica 

Categoria Identidade Positiva  

    Recurso 37: Poder pessoal 

    Recurso 38: Autoestima 

    Recurso 39: Sentido de propósito 

    Recurso 40: Visão positiva do futuro pessoal 

http://www.search-institute.org/
http://www.search-institute.org/
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Tabela 2  

Médias (Desvios-Padrão entre Parenteses) de Experiência de Thriving em Amostra Total e 

Experiência de Thriving por Nível de Recursos 

Nota. Elevados resultados indicam experiência superior de Thriving; * p<0,05; **p<0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Range 

 

Amostra 

Total 

(n=503) 

M (DP) 

Experiência de Thriving por Nível de Recursos 

Nível 1 

0 – 10 

(n=28) 

M (DP) 

Nível 2 

11 – 20 

(n=237) 

M (DP) 

Nível 3 

21 – 30 

(n=185) 

M (DP) 

Nível 4 

31 – 40 

(n=16) 

M (DP) 

 

 

F 

 

Índice Thriving 7-40 24,85 

(3,68) 

22,07  

(3,16) 

24,13 

(3,40) 

26,18 

(3,36) 

28,56  

(2,94) 

26,16** 

Indicador de Thriving 

Sucesso Escolar 1-9 6,11 (1,45) 5,71 (1,44) 6,06 (1,42) 6,22 (1,47) 6,88 (1,89) 2,57* 

Liderança  1-5 1,57 (1,07) 1,39 (0,83) 1,52 (1,02) 1,73 (1,18) 1,38 (0,89) 2,00 

Ajudar Outros 1-6 2,27 (1,19) 2,37 (1,52) 2,24 (1,24) 2,27 (1,07) 2,94 (1,00) 1,77 

Preservar Saúde 1-5 3,55 (1,14) 2,68 (0,86) 3,39 (1,11) 3,82 (1,13) 4,31 (0,70) 13,78** 

Adiar Gratificação 1-5 3,77 (1,13) 2,89 (1,17) 3,63 (1,13) 4,01 (1,03) 4,63 (0,62) 13,88** 

Valorizar Diversidade 1-5 3,79 (0,95) 3,50 (0,92) 3,63 (0,99) 4,05 (0,80) 4,19 (0,91) 9,18** 

Superar Adversidade 1-5 3,87 (1,07) 3,61 (1,03) 3,65 (1,02) 4,15 (1,09) 4,25 (1,00) 8,99** 
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Tabela 3 

Preditores de Thriving (Análise de Regressão Stepwise) 

 

 

Nota. * p<0,05; ** p<0,01 

 

 

 

Preditor  

    

Β t ΔR2 R2(Adj) 

Índice Thriving      

        1 Poder pessoal (37) 0,21 50,18** 0,15 0,15 

        2 Planear e tomar decisões (32) 0,17 40,03** 0,07 0,22 

        3 Uso Tempo-Programas para adolescentes (18) 0,17 40,10** 0,05 0,26 

          4 Motivação para a aprendizagem (21)  0,18 40,22** 0,04 0,30 

          5 Competência cultural (34) 0,15 30,81** 0,02 0,32 

          6 Limites na vizinhança (13) -0,11 -30,07** 0,01 0,33 

          7 Uso Tempo - Tempo em casa (20) -0,11 -20,89** 0,01 0,34 

          8 Uso Tempo - Atividades criativas (17) 0,10 20,62** 0,01 0,35 

         9 Compromisso com a escola (22) 0,11 20,58** 0,01 0,36 

10 Serviço aos outros (9) 0,09 20,23* 0,01 0,36 

      

Indicador de Thriving  

    Sucesso Escolar  

    

    

1 Motivação para a aprendizagem (21) 0,33 70,17** 0,14 0,14 

2 Competência interpessoal (33) -0,18 -40,08** 0,02 0,16 

3 Uso Tempo - Atividades criativas (17) 0,15 30,61** 0,02 0,17 

4 Envolvimento dos pais com a escola (6) -0,13 -20,94** 0,02 0,19 

5 Planear e tomar decisões (32) 0,13 20,75** 0,01 0,20 

6 Comunidade religiosa (19) 0,10 20,28** 0,01 0,21 

7 Vizinhança atenciosa (4) -0,10 -20,31** 0,01 0,22 

8 Visão positiva do futuro pessoal (40) 0,10 20,39** 0,01 0,22 

9 Valores Positivos - Responsabilidade (30) -0,10 -20,22** 0,01 0,23 

10 Trabalho de casa (23) 0,09 20,00* 0,01 0,23 

    Liderança      

1 Programas para adolescentes (18) 0,16 30,50** 0,04 0,04 

2 Uso Tempo - Tempo em casa (20) -0,15 -30,34** 0,02 0,06 

3 Visão positiva do futuro pessoal (40) 0,16 30,58** 0,02 0,08 

4 Limites na escola (12) -0,11 -20,43** 0,01 0,09 

5 Comunidade religiosa (19) 0,11 20,32* 0,01 0,09 

    Ajudar Outros      

1 Adultos modelos de comportamento (14) 0,19 30,98** 0,04 0,04 

2 Uso Tempo-Atividades criativas (17) 0,11 20,51** 0,03 0,06 

3 Uso Tempo-Tempo em casa (20) -0,12 -20,77** 0,02 0,08 

4 Uso Tempo-Programas para adolescentes (18) 0,14 30,19** 0,02 0,10 

5 Suporte familiar (1) -0,14 -30,07** 0,02 0,11 

6 Competência interpessoal (33) 0,12 20,59** 0,01 0,12 

7 Satisfação com a leitura (25) 0,09 20,13* 0,01 0,13 
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Tabela 4 

Preditores de Thriving (Análise de Regressão Stepwise) (Continuação) 

Nota. M = Masculino; F = Feminino; T= Amostra Total  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preditor 

 

Β 

 

t 

 

ΔR2 

 

R2(Adj) 

    Preservar a Saúde     

1 Planear e tomar decisões (32) 0,19 40,27** 0,09 0,09 

2 Uso Tempo-Programas para adolescentes (18) 0,17 30,94** 0,04 0,13 

3 Valores positivos-Responsabilidade (30) 0,15 30,49** 0,03 0,15 

4 Autoestima (38) 0,14 30,06** 0,02 0,18 

5 Relações com outros adultos (3) 0,11 20,55** 0,01 0,19 

6 Satisfação com Leitura (25) -0,09 -20,08* 0,01 0,19 

    Adiar Gratificação     

1 Planear e tomar decisões (32) 0,29 60,38** 0,13 0,12 

2 Compromisso com a escola (22) 0,19 40,06** 0,05 0,17 

3 Comunidade valoriza os adolescentes (7) 0,12 20,51** 0,01 0,18 

4 Uso Tempo-Comunidade religiosa (19) -0,11 -20,52** 0,01 0,19 

5 Visão positiva do futuro pessoal (40) -0,12 -20,63** 0,01 0,20 

6 Relações com outros adultos (3) 0,10 20,18** 0,01 0,20 

7 Motivação para a aprendizagem (21) 0,10 20,07* 0,01 0,21 

     Valorizar Diversidade     

1 Competência cultural (34) 0,36 80,37** 0,23 0,22 

2 Valores positivos - atenção (26) 0,22 40,17** 0,06 0,28 

3 Competência interpessoal (33) -0,16 -30,74** 0,01 0,29 

4 Limites na família (11) 0,13 30,29** 0,01 0,31 

5 Relações com outros adultos (3) 0,10 20,51** 0,01 0,32 

6 Satisfação com a leitura (25) 0,10 20,64** 0,01 0,32 

7 Relação com a escola (24) -0,09 -20,32** 0,01 0,33 

8 Valores Positivos - Igualdade (27) 0,10 20,00* 0,01 0,33 

     Superar Adversidade      

1 Poder pessoal (37) 0,33 60,62** 0,16 0,15 

2 Sentido de propósito (39) 0,18 30,75** 0,02 0,17 

3 Planear e tomar decisões (32) -0,13 -20,81** 0,01 0,18 

4 Valores Positivos-Responsabilidade (30) 0,12 20,71* 0,01 0,19 
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Recursos do Desenvolvimento e Perceção do Estado de Saúde 

 

 

 

 

Artigo 6 – Soares, A. S., Pais-Ribeiro, J. L., & Silva, I. (2018). Recursos pessoais e 

contextuais preditores de Perceção de Saúde na adolescência. Manuscript submitted for 

publication. 
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Recursos Pessoais e Contextuais 

Preditores de Perceção de Saúde na Adolescência 

 

 

Resumo 

 

A Perceção de Saúde é o produto da interação entre características pessoais e 

condições contextuais. Esta reflete os recursos da pessoa, assim como consiste numa 

avaliação dinâmica, um julgamento que reflete estado e processo de desenvolvimento. O 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento – Developmental Assets® – proporciona uma 

abordagem holística na compreensão de desenvolvimento positivo dos adolescentes, foco 

em Recursos que podem ser explorados quer ao nível individual, quer contextual de modo a 

propiciar aos adolescentes um desenvolvimento saudável. O objetivo do presente estudo 

consiste em explorar a relação entre a Perceção de Saúde e a experiência de Recursos do 

Desenvolvimento. Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 estudantes, 

com idades compreendidas entre os 13 e 19 anos (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente 

do género feminino (63%). Os resultados indicam que melhor Perceção de Saúde está 

associada a maior experiência de Recursos do Desenvolvimento. Os dados sugerem o 

impacto de um subconjunto de Recursos na predição de Saúde, no qual ambos os Recursos 

Internos e Externos contribuíram para a variância nos resultados, constituindo os Recursos 

Internos os preditores mais fortes: Autoestima; Visão Positiva do Futuro Pessoal; Planear e 

Tomar Decisões; Segurança; Programas para Adolescentes; e experiência de Adolescentes 

como Recursos. O modelo explicou 23% da variância nos resultados. Sugere-se a utilidade 

teórica e prática da utilização do Modelo de Recursos do Desenvolvimento para a 

compreensão da Perceção de Saúde em adolescentes. 

 

Palavras-Chave: Perceção de Saúde, Recursos do Desenvolvimento, Perspetiva do 

Desenvolvimento Positivo na Adolescência, Desenvolvimento Saudável 
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Personal and Contextual Developmental Assets  

Predictors of Health Perception in Adolescence 

 

 

Abstract 

 

Health Perception is the product of the interaction between personal characteristics 

and contextual conditions. Reflects the person’s resources, as well as consists in a dynamic 

evaluation, a personal judgment that reflects both a point-in-time status and a developmental 

process. The Developmental Assets® framework provides a holistic approach in 

understanding adolescents' positive development, focusing on resources that can be explored 

both at individual and contextual level in order to foster a healthy development. The purpose 

of this research was to explore the relationship between adolescent’s Perception of Health 

and the experience of Developmental Assets. A convenience sample of 503 Portuguese 

students was evaluated, mean age of 15.92 years (SD = 1.17), 63% female gender. Results 

indicate that better Health Perception is associated with greater experience of Developmental 

Assets. Results suggest the impact of a subset of Developmental Assets on Health prediction, 

in which both Internal and External Assets contributed to the variance in Health Perception 

results, with Internal Assets being the strongest predictors: Self-Esteem; Positive View of 

Personal Future; Planning and Decision Making; Safety; Youth Programs; and the 

experience of Youth as Resources. The final model explained 23% of the variance. Results 

suggest the theoretical and practical utility of the Developmental Assets framework for the 

understanding of Health Perception in adolescents.  

 

Key-words: Health Perception, Developmental Assets, Positive Youth Development, 

Healthy Development 
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Recursos Personales y Contextuales 

Predictores de Percepción de Salud en la Adolescencia 

 

 

Resumen 

 

La Percepción de Salud es el producto de la interacción entre características 

personales y condiciones contextuales. Esto refleja los recursos de la persona, así como 

consiste en una evaluación dinámica, un juicio que refleja el estado y el proceso de 

desarrollo. El Modelo de Recursos del Desarrollo - "Developmental Assets®" - proporciona 

un enfoque holístico en la comprensión del desarrollo positivo de los adolescentes, foco en 

Recursos que pueden ser explorados tanto a nivel individual, como contextual para propiciar 

a los adolescentes un desarrollo saludable. El objetivo del presente estudio consiste en 

explorar la relación entre la Percepción de Salud y la experiencia de Recursos del Desarrollo. 

Se evaluó una muestra de conveniencia constituida por 503 estudiantes, con edades 

comprendidas entre los 13 y 19 años (M = 15,92, DP = 1,17), mayoritariamente del género 

femenino (63%). Los resultados indican que la mejor percepción de la salud está asociada a 

la mayor experiencia de recursos del desarrollo. Los datos sugieren el impacto de un 

subconjunto de Recursos en la predicción de Salud, en el cual ambos Recursos Internos y 

Externos contribuyeron a la varianza en los resultados, constituyendo los Recursos Internos 

los predictores más fuertes: Autoestima; Visión Positiva del Futuro Personal; Planificar y 

Tomar Decisiones; Seguridad; Programas para Adolescentes; y la experiencia de 

Adolescentes como Recursos. El modelo explicó el 23% de la varianza en los resultados. Se 

sugiere la utilidad teórica y práctica de la utilización del Modelo de Recursos del Desarrollo 

para la comprensión de la Percepción de Salud en adolescentes. 

 

Palabras clave: Percepción de Salud, Recursos del desarrollo, Perspectiva del 

Desarrollo Positivo en la Adolescencia, Desarrollo Saludable 
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Em geral, como classificaria/avaliaria a sua Saúde? Fraca, razoável, boa, muito boa 

ou excelente? Este simples questão frequentemente designada de Perceived Health – Saúde 

Percebida – é também comummente referida como Self-Related Health, Self-Assessed 

Health, Self-Evalueted Health, ou ainda Subjective Health (Benyamini, 2011a, 2011b), 

sendo utilizada em inúmeros estudos. Ela é, por exemplo, utilizada no Eurostat para avaliar 

a saúde dos europeus (Eurostat, 2018). 

Perceções subjetivas das pessoas sobre a sua saúde captam fatores físicos, 

psicológicos e sociais, em congruência com a visão holística da saúde compreendida no 

modelo biopsicossocial, assim como com a definição de saúde da Worl Health Organization 

(1948) enquanto um “estado de completo bem-estar físico, mental, e social, e não meramente 

a ausência de doença ou enfermidade” (Benyamini, 2008, 2011a; Pais-Ribeiro, 2005). Em 

adolescentes, observa-se que perceções subjetivas da saúde captam esta visão holística da 

saúde (Joffer, Jerdén, Öhman, & Flacking, 2016). A investigação indica que perceções 

subjetivas da saúde global sugerem ir mais além de um modelo médico de saúde como 

ausência de doença, na medida em que abrangem “the entire illness wellness continuum” 

(Bishop & Yardley, 2010), bem como proporcionam sumários compreensivos do conjunto 

de fatores que as pessoas consideram como parte constituinte do seu próprio conceito de 

saúde (Benyamini, 2008; 2011a; Pais-Ribeiro, 2005).  

A investigação demonstrou que a perceção de saúde está associada a doenças e 

sintomas, capacidade funcional, utilização de serviços de saúde, uso de medicação, saúde 

mental, suporte social e fatores socioeconómicos, sugerindo que estes são fortemente 

afetados pelo afeto positivo e função e não apenas pela doença, incapacidade ou afeto 

negativo (Benyamini, 2008; Benyamini, Idler, Leventhal, & Leventhal, 2000; Pais-Ribeiro, 

2005; Pinquart, 2001). A investigação indica ainda que a perceção subjetiva de saúde não só 

se encontra relacionada com várias medidas de saúde, mas também é melhor preditor de 

longevidade do que os registos médicos ou as descrições de doenças (Idler & 

Benyamini,1997; Benyamini & Idler, 1999; Doiron, Fiebig, Johar, & Suziedelyte, 2015; 

Jylhä, 2009). Tais resultados na investigação indicam a validade de perceções subjetivas de 

saúde, levando a que estas sejam atualmente consideradas como “a proxy measure for 

health”, em vez de medidas mais detalhadas de saúde (Benyamini, 2008, p.10). Em suma, 

considerando-se perceções de saúde, “the subjective is the objective” (Benyamini, 2011a, p. 

305). 
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Benyamini (2011b, p.1410) salienta qua a validade da Perceção de Saúde como um 

preditor de resultados de saúde futuros reside em quatro explicações 1) esta é mais inclusiva 

do que as covariáveis utilizadas em vários estudos; 2) consiste numa avaliação dinâmica, 

que reflete o julgamento relativo à trajetória da saúde e não apenas a saúde atual, isto é, num 

ponto definido do tempo – também designada “trajectory hypothesis”; 3) influencia 

comportamentos que subsequentemente afetam o estado de saúde; e 4) reflete os recursos da 

pessoa que refletem ou até mesmo afetam a capacidade de lidar com ameaças à saúde.  

Deste modo, salienta-se que a investigação indica que a Perceção de Saúde reflete os 

recursos da pessoa e está relacionada tanto a recursos externos, como por exemplo, suporte 

social, assim como a recursos internos, como por exemplo, otimismo, controlo percebido 

(Benyamini, 2011a, 2011b; Benyamini, Blumstein, Murad, & Lerner-Geva, 2011). A 

inclusão destes recursos, por sua vez, diminui frequentemente a contribuição da Perceção de 

Saúde na predição da saúde futura, no entanto, ainda carece de explicação se tal se deve pelo 

facto de estes recursos, especialmente os internos, refletirem o estado de saúde, ou porque 

estes têm um efeito causal na saúde futura (Benyamini, Blumstein, Murad, & Lerner-Geva, 

2011). Benyamini (2011b, p.1411) explica que os recursos da pessoa, externos e internos, 

constituem “factors that could lead to different trajectories of future health”. 

As perceções de saúde e doença estão inseridas no contexto pessoal e cultural, pelo 

que fazem parte do processo de socialização, sendo, portanto, o produto de uma interação 

entre características pessoais, as ações intencionais de agentes socias como família, pares e 

sistema educacional, assim como da exposição a várias condições do contexto social no qual 

a pessoa está inserida (Benjamin, 2011a). Neste sentido, surge no âmbito da Perspetiva do 

Desenvolvimento Positivo na Adolescência, o conceito de Recursos do Desenvolvimento – 

“Developmental Assets” ® – desenvolvido pelo Search Institute (Benson, 2006), com o 

objetivo de descrever “the positive developmental nutrients that young people need for 

successful development” (Benson, Scales, & Syvertsen, 2011, p.198), propondo um Modelo 

que associa características, competências, capacidades e qualidades pessoais – Recursos 

Internos – a características ecológicas positivas – Recursos Externos – dinamicamente 

interligados (Benson et al., 2006, p.906), que, em combinação, para além de prevenirem 

comportamentos comprometedores de resultados de saúde (Benson & Scales, 2009), 

propiciam um desenvolvimento otimamente bem-sucedido na adolescência (Benson et al., 

2006; Scales, Benson, Leffert, & Blyth, 2000; Scales et al., 2006).  
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Fundamentado pelas Teorias Sistémicas do Desenvolvimento, que consistem numa 

metateoria relacional do desenvolvimento humano que propõe uma abordagem integrada na 

compreensão do desenvolvimento (Ford & Lerner, 1992; Gottlieb, 1997, Gottlieb, Wahlsten, 

& Lickluter, 2006; Lerner & Steinberg, 2009; Overton, 2006, 1013; Overton & Müller, 

2012), central ao Modelo de Recursos do Desenvolvimento encontra-se a potencial 

plasticidade ontogenética que reconhece a existência de relações de interdependência 

recíproca entre os níveis biológico, individual e contextual de organização. O 

reconhecimento de que a regulação do desenvolvimento envolve relações 

individuo←→contexto mutuamente influentes entre todos os níveis indica, como 

consequência, o potencial de mudança sistemática, isto é, pela plasticidade e diversidade. 

Tal pressupõe que o desenvolvimento humano positivo pode ser promovido, através da 

articulação das características dos indivíduos e das ecologias (Benson et al., 2006), o que 

constitui de acordo com o Modelo, “the fusion of external (i.e., ecological) assets and 

internal assets” (Benson, 2007, p. 38). Das formulações teóricas no âmbito das Teorias 

Sistémicas do Desenvolvimento, emerge também o pressuposto central subjacente ao 

Modelo de Recursos colocado como “the more assets, the better” (Benson et al., 2007, p.38). 

Este refere-se à abordagem de Construção de Recursos, a qual sugere que quanto maior o 

número de experiências positivas o adolescente revelar, maior a probabilidade de um 

desenvolvimento bem-sucedido (Benson et al., 2006; Benson et al., 2011). Benson et al. 

(2011, p.204) explicam que “um Recurso do Desenvolvimento constitui um agente ou 

característica do indivíduo ou das suas ecologias desenvolvimentais (…) que está 

relacionado com o aumento da probabilidade de resultados positivos”, os quais “aumentam 

aditivamente ou exponencialmente à medida que o número de Recursos do Desenvolvimento 

aumenta”.  

Dado que a Perceção de Saúde reflete os recursos da pessoa, assim como consiste 

numa avaliação dinâmica, que consiste num julgamento relativo não apenas à saúde atual, 

mas o qual reflete a trajetória da saúde, trata-se de um importante resultado a explorar no 

desenvolvimento durante a adolescência. Uma revisão da literatura revela que poucos 

estudos exploram a relação entre a Perceção de Saúde e Recursos do Desenvolvimento no 

contexto da Perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes. Deste modo, torna-

se relevante compreender como cada uma destas importantes áreas se relaciona dadas as 

implicações para a promoção de um desenvolvimento positivo na adolescência. De notar 

ainda que, a maioria da investigação sobre a Perceção de Saúde foi realizada com adultos, 
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salientando-se a utilidade de compreender Perceções de Saúde em subpopulações específicas 

com o propósito do planeamento de intervenções que visam aumentar o conhecimento em 

saúde e o envolvimento em comportamentos de saúde (Benyamini, 2011a)  

O objetivo do presente estudo consiste em explorar a relação entre a Perceção de 

Saúde e a experiência de Recursos do Desenvolvimento, analisando especificamente quais 

os Recursos Internos e Recursos Externos compreendidos pelo Modelo constituem 

preditores de Saúde na adolescência.  

 

Método 

 

Participantes 

Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 estudantes que se 

encontravam a frequentar o sistema de ensino entre o 9º e o 12º ano de escolaridade de uma 

escola pública da região Norte de Portugal, com idades compreendidas entre os 13 e 19 anos 

de idade (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género feminino (63%).  

 

Material  

Perceção de Saúde 

Avaliada com o item de Perceção Geral de Saúde constituinte do questionário SF-36 

(primeiro item do questionário), desenvolvido por Ware, Snow, Kosinski e Gandek (1993) 

e validado para Portugal por Ferreira e Santana, (2003), o qual questiona: “Em geral, como 

dirias que a tua saúde é?”, com opções de resposta numa escala do tipo Likert com cinco 

posições, que varia entre “1=ótima” a “5=fraca”. Pontuações inferiores indicam melhor 

perceção de saúde.  

 

Recursos do Desenvolvimento 

Perfis da Vida de Estudante: Atitudes e Comportamentos (A&B) - Questionário 

desenvolvido pelo Search Institute – Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors ® 

(A&B) (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998; Search Institute, 2017) e validado para 

português-europeu por Soares, Pais-Ribeiro e Silva (2018a; 2018c). Dirige-se a adolescentes 

com idades compreendidas dos 12 aos 18 anos em contexto escolar. A avaliação da 

experiência dos 40 Recursos individuais compreende 92 itens, que consistem, a sua maioria, 

afirmações relativamente às quais são apresentadas opções de resposta numa escala tipo 
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Likert de cinco posições que variam entre, por exemplo, 1 = concordo muito” e 5 = discordo 

muito, 1 = nada importante e 5 = extremamente importante, 1 = não sou nada assim e 5 = 

sou muito assim.  

Existem duas abordagens para descrever a experiência de Recursos: 1) Os dados 

podem ser analisados assumindo-se que se trata de uma escala do tipo Likert, sendo que o 

valor obtido em cada um dos Recursos é interpretado da seguinte forma: quanto mais elevada 

a pontuação, maior a experiência do Recurso; 2) Por sua vez, para fins de comunicação, a 

pontuação de cada Recurso pode ser utilizada como variável dicotómica, isto é, o adolescente 

tem ou não tem o Recurso. Desta pontuação de cada um dos 40 Recursos resulta um Índice 

em que a pontuação varia entre 0-40 Recursos, o qual descreve o número médio de Recursos 

que cada adolescente possui. Esta abordagem proporciona ainda a análise do conceito de 

Níveis de Recursos, o qual reflete o continuum mais amplo de desenvolvimento saudável e 

define quatro Níveis de Recursos com base no Índice de Recursos que o adolescente 

experimenta, representando um continuum de desenvolvimento de “At-risk” a “Optimal”, 

assim como o axioma da Construção de Recursos “the more assets, the better”: Nível 1 - At-

risk Development: 0 a 10 Recursos; Nível 2 - Vulnerable Development: 11 a 20 Recursos; 

Nível 3 - Adequate Development: 21 a 30 Recursos; e Nível 4 - Optimal Development: 31 a 

40 Recursos (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998).  

A versão portuguesa do questionário A&B possui características de validade 

similares às da versão original (Soares et al., 2018c). Vinte e um dos 40 Recursos são 

medidos por pelo menos 3 itens, a maioria apresenta valores de consistência interna 

considerados aceitáveis, variando de 0,60 a 0,80 (Cronbach, 1951). Treze Recursos são 

medidos utilizando-se itens individuais, pelo que tal avaliação não se aplica. Avaliação da 

consistência interna de Categorias: Suporte α = 0,81; Empowerment α = 0,76; Limites e 

Expectativas α = 0,65; Uso construtivo do tempo α = 0,39 (categoria multidimensional); 

Compromisso com a Aprendizagem α = 0,67; Valores Positivos α = 0,78; Competências 

Sociais α = 0,72; Identidade Positiva α = 0,83. Análise de Dimensões: Recursos Externos α 

= 0,84; Recursos Internos α = 0,84.  

 

Procedimento 

A aprovação para a realização desta pesquisa foi concedida pela Direção Geral de 

Educação. Este estudo foi realizado de acordo com os regulamentos relativos à ética 

profissional, conforme declarado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016). A 
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Comissão Nacional de Proteção de Dados confirmou o anonimato dos participantes na 

recolha de dados, dando o seu parecer favorável. Foram solicitadas autorizações para a 

recolha de dados ao Conselho Geral e Diretor do Agrupamento de Escolas, e Professores. 

Pais/responsáveis legais de todos os alunos que participaram do estudo assinaram o termo 

de consentimento livre e informado para a recolha de dados, uso e publicação dos resultados. 

A recolha de dados foi realizada em de sala de aula com instruções padronizadas. Os alunos 

a quem os pais/responsáveis legais deram consentimento para a participação, foram 

convidados a responder ao questionário e colocá-lo num envelope. Foi assegurado o 

anonimato e a confidencialidade dos dados e a sua utilização exclusiva para fins de 

investigação. 

 

Resultados 

 

Perceção de Saúde  

O Quadro 2 apresenta os resultados médios (e desvios-padrão entre parênteses) de 

Perceção de Saúde por género, idade, grau de escolaridade e amostra total. Os dados indicam 

que os adolescentes apresentam um resultado médio de Perceção de Saúde de 2,25 (DP = 

1,02). Considerando-se o género, observam-se diferenças estatisticamente significativas nos 

resultados médios, os quais indicam que os rapazes (M= 2,02; DP = 0,92) revelam uma 

melhor Perceção de Saúde comparativamente às raparigas (M = 2,39; DP = 1,04), t (495) 

=3,96, p < 0,0001. Verificou-se que não existe uma correlação estatisticamente significativa 

entre a idade e a Perceção de Saúde (r (501) = 0,07, p = 0,13). Os resultados sugerem também 

a não existência de diferenças estatisticamente significativas nos resultados médios de 

Perceção de Saúde entre graus de escolaridade, (F (3,496) = 1,57, p = 0,19).  

Os resultados deste estudo indicam que a maior percentagem de adolescentes (88% 

destes) afirma que a sua Perceção de Saúde se encontra entre Boa, Muito Boa e Ótima: 28,7% 

(n = 144) revela a sua Perceção de Saúde como Ótima; 29,8% (n = 150) revela Muito Boa; 

29,4% (n = 148) revela Boa. Os demais, 10,9% (n = 55) revela a sua Perceção de Saúde 

Razoável e 0,8% (n = 4) revela Fraca.  

 

Efeito da Experiência Cumulativa de Recursos do Desenvolvimento na Perceção de 

Saúde 
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O Quadro 3 apresenta os resultados médios (e desvios-padrão entre parênteses) de 

Perceção de Saúde na amostra total de adolescentes e por Nível de Recursos que os 

adolescentes revelam possuir – isto é, os quatro Níveis de Recursos definidos como 0-10, 

11-20, 21-30 e 31-40 Recursos. Para analisar o impacto cumulativo da experiência de 

Recursos de Desenvolvimento na Perceção de Saúde, foi realizada a análise de variância 

(one-way ANOVA, Post-Hoc Bonferroni). Os resultados indicam a existência de diferenças 

estatisticamente significativas em função do número de Recursos experimentado pelos 

adolescentes nos diferentes grupos, F (3,463) = 15,78, p < 0,0001 (o teste Post-Hoc 

Bonferroni indica que todos os grupos diferem significativamente entre si), observando-se 

que os adolescentes com Níveis mais elevados de Recursos, isto é, que experimentam um 

maior número de Recursos, tendem a revelar uma melhor Perceção de Saúde. 

 

Recursos do Desenvolvimento Preditores de Saúde 

Para determinar que Recursos do Desenvolvimento e que variáveis demográficas 

prediziam resultados de Perceção de Saúde, utilizou-se a análise de regressão múltipla 

stepwise (Quadro 4). Foram incluídos dois conjuntos de variáveis preditoras. O primeiro 

incluiu como variáveis preditoras as medidas demográficas (género, idade e grau de 

escolaridade do adolescente) e o segundo, em adição, os 40 Recursos do Desenvolvimento. 

Os resultados sugerem o género (masculino) como preditor independente e significativo da 

Perceção de Saúde nos adolescentes, representando este fator 3% da variância nos 

resultados. A adição das variáveis de Recursos revelou que o Recurso Interno de Autoestima 

deu a maior contribuição para a predição de Perceção de Saúde, assim como os Recursos de 

Visão Positiva do Futuro Pessoal, Planear e Tomar Decisões, experiência de Segurança, 

participação em Programas para Adolescentes e experiência de Adolescentes como Recursos 

também produziram previsibilidade significativa. O modelo final explicou 23% da variância 

nos resultados de Perceção de Saúde dos adolescentes. 

 

Discussão 

 

Os resultados deste estudo indicam que a maior percentagem de adolescentes (88% 

dos adolescentes) afirma que a sua Perceção de Saúde se encontra no intervalo positivo, isto 

é, entre Boa, Muito Boa e Ótima. Observa-se que a média de Perceção de Saúde dos 

adolescentes se encontra no intervalo correspondente a Muito Boa. Os resultados sugerem 
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que os rapazes revelam uma melhor Perceção de Saúde comparativamente às raparigas, 

resultados estes congruentes com estudos anteriores (Benyamini, 2009; Benyamini, 

Leventhal, & Leventhal, 2000; Craig et al., 2018; Currie et al., 2012; Jardén et al., 2011; 

Vingilis, Wade, & Seeley, 2002), contudo, não se observaram diferenças significativas 

relativamente à idade e grau de escolaridade.  

No seguimento das previsões deste estudo, os resultados deste estudo indicam que 

uma melhor a Perceção de Saúde está associada a uma maior experiência de Recursos do 

Desenvolvimento. Estes sugerem que quanto maior o número de Recursos de 

Desenvolvimento o adolescentes revela experimentar, maior a probabilidade de também 

revela melhor Perceção de Saúde, pelo que estes dados suportam assim o pressuposto da 

natureza aditiva dos Recursos em relação ao seu impacto sobre resultados positivos no 

desenvolvimento em adolescentes, isto é, “the more assets, the better”, estendendo o 

conhecimento especificamente a resultados de Perceção de Saúde. Por sua vez, estes 

resultados vão ao encontro da sugestão de Benyamini (2011a) de que resultados de Perceção 

de Saúde refletem os recursos da pessoa.  

A análise dos dados indica que as variáveis demográficas constituem fracos 

preditores de Saúde, verificando-se que apenas a variável género contribui para a variância 

dos resultados. Estudos anteriores com indivíduos adultos sugerem diferenças de género na 

Perceção de Saúde, tratando-se de um preditor de saúde mais forte entre homens 

comparativamente a mulheres (Benyamini et al., 2000). Em adolescentes, estudos anteriores 

indicam também que os rapazes classificam a sua saúde em níveis mais elevados 

comparativamente às raparigas, embora se verifique que o efeito causal diminua com a 

inclusão de outros fatores pessoais e contextuais (Vingilis et al., 2002).  

Por sua vez, os dados sugerem o impacto de um subconjunto de Recursos do 

Desenvolvimento na predição de Saúde dos adolescentes, indicando que ambos os Recursos 

Internos e Externos contribuíram para a variância nos resultados, constituindo os Recursos 

Internos preditores mais fortes. O Recurso Interno de Autoestima, na categoria de Identidade 

Positiva, constitui o preditor mais forte de Perceção de Saúde. Estes resultados são 

congruentes com a investigação que sugere o componente mais importante da perceção de 

saúde/doença é a identidade (Benyamini, 2011a; Rees, Fry, Cull, & Sutton, 2004). 

Adicionalmente, o Recurso de Visão Positiva do Futuro Pessoal, também na categoria de 

Identidade Positiva, o qual indica em que medida o adolescente é otimista relativamente ao 

seu futuro pessoal, também contribuiu para a predição de Saúde. Benyamini, Blumstein, 
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Murad, e Lerner-Geva (2011) explicam que é esperado que a perceção de saúde esteja 

relacionada com a visão do mundo e com expetativas generalizadas para o futuro, uma vez 

que esta envolve perceções e expetativas no presente e no futuro, específicas para a condição 

de saúde. Relacionado também com recursos internos, os resultados destacam a importância 

de Competências Sociais envolvendo a capacidade pessoal de Planear e Tomar Decisões, a 

qual demostra a capacidade do adolescente de planear antecipadamente e fazer escolhas, na 

predição de Saúde. Em linha com estes resultados, Benyamini, Blumstein, Murad e Lerner-

Geva (2011) sugerem que, manter um sentimento de mestria e controlo, mesmo apesar de 

uma saúde muito fraca, pode constituir um indicador ou um fator causal de sobrevivência.     

Do mesmo modo, os Recursos Externos, os quais proporcionam a condições do 

contexto ou ambiente de suporte para otimizar a saúde também produziram previsibilidade 

significativa. Os resultados destacam a importância da experiência de Segurança, isto é, de 

os adolescentes se sentirem seguros em casa, na escola, na vizinhança e na comunidade. 

Adolescentes que expressam sentimento de segurança têm uma maior probabilidade de se 

sentirem saudáveis do que aqueles que percecionam a sua segurança ameaçada (Benson, 

2006). A experiência de participação em Programas para Adolescentes, relativa à categoria 

de Uso Construtivo do Tempo, a qual traduz a importância da participação em desportos, 

clubes ou organizações na escola e/ou na comunidade também produziu previsibilidade 

significativa. Restes resultados vão ao encontro de estudos anteriores que sugerem a 

atividade física como um importante fator que afeta mudanças na perceção de saúde e prediz 

menor mortalidade (Benyamini et al., 2011). Por sua vez, os resultados destacam também a 

experiência de Adolescentes como Recursos, a qual foca a capacidade da comunidade 

proporcionar oportunidades que permitam ao adolescente contribuir significativamente para 

a sociedade, assim como indica em que medida a comunidade é favorável ao desempenho 

de um papel ativo por parte dos adolescentes, consistindo também um importante preditor 

de saúde. 

Os resultados deste estudo devem ser interpretados tendo em consideração as 

limitações seguidamente expostas. Dado o desenho transversal deste estudo, não podem ser 

inferidas relações causais entre os resultados de Perceção de Saúde e a experiência de 

Recursos do Desenvolvimento. Torna-se necessário o desenvolvimento de estudos 

longitudinais para determinar se resultados de Perceção de Saúde constituem uma 

consequência ou um determinante da experiência de Recursos do Desenvolvimento.  
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Perceções de Saúde, como Benyamini (2011a, p.305) explica, “organize our health 

related knowledge and experience into meaningful structures that we use to interpret new 

experiences and determine how to cope with them”, consistindo deste modo “the main and 

pivotal component of the dynamic process of self-regulation of health”. A Perceção de Saúde 

é, como notamos, o produto da interação entre características pessoais e ações de agentes 

socais, como famílias, sistema educacional e condições contextuais. Sugere-se a utilidade do 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento na compreensão desta dinâmica de processo de 

autorregulação de efeitos contextuais internos (self-system) e externos (sistema 

sociocultural). De notar também que, Perceções de Saúde refletem os recursos da pessoa, os 

quais refletem ou até mesmo afetam a capacidade de lidar com ameaças à saúde (Benyamini, 

2011b). Deste modo, o Modelo de Recursos do Desenvolvimento proporciona assim uma 

abordagem holística na compreensão de desenvolvimento positivo dos adolescentes, 

apresentando um quadro conceptual e metodológico com uma conceção do adolescente 

baseada nas suas forças, com atenção aos fatores que favorecem o desenvolvimento ótimo 

dos adolescentes, isto é, com foco em Recursos que podem ser explorados quer ao nível 

individual, quer dos contextos desenvolvimentais (tais como familiar, escolar, comunitário) 

de modo a propiciar aos adolescentes um desenvolvimento positivo (Benson, 2006; Benson 

et al., 2006; Benson & Scales, 2011; Benson et al., 2011). De sublinhar que, estes Recursos 

da pessoa, externos e internos, constituem assim fatores que podem levar a diferentes 

trajetórias de saúde futura (Benyamini, 2011b). 

Sugere-se a aplicabilidade e utilidade do Modelo de Recursos do Desenvolvimento 

para a compreensão da Perceção de Saúde em adolescentes, assim como da estratégia de 

Construção de Recursos, tanto em procurar construir todos os 40 Recursos na vida dos 

adolescentes, como em promover Recursos específicos com o propósito de favorecer o 

alcançar de estado e processo de desenvolvimento ótimo na adolescência. 
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Quadro 1 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento – Developmental Assets®  

 

Nota. Copyright © 2012, Search Institute, Minneapolis, MN; 800-888-7828; www.search-

institute.org. All rights reserved. Do not reproduce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos do Desenvolvimento  

Recursos Externos Recursos Internos 

Categoria Suporte  

    Recurso 1: Suporte familiar 

    Recurso 2: Comunicação familiar positiva 

    Recurso 3: Relações com outros adultos   

    Recurso 4: Vizinhança atenciosa 

    Recurso 5: Ambiente escolar cuidador 

    Recurso 6: Envolvimento dos pais com a escola 

Categoria Empowerment  

    Recurso 7: Comunidade valoriza os adolescentes   

    Recurso 8: Adolescentes como recursos   

    Recurso 9: Serviço aos outros 

    Recurso 10: Segurança 

Categoria Limites e Expetativas  

    Recurso 11: Limites na família   

    Recurso 12: Limites na escola 

    Recurso 13: Limites na vizinhança   

    Recurso 14: Adultos modelo de comportamento   

    Recurso 15: Influência positiva dos amigos   

    Recurso 16: Elevadas expectativas 

Categoria Uso Construtivo do tempo 

    Recurso 17: Atividades criativas   

    Recurso 18: Programas para Adolescentes 

    Recurso 19: Comunidade religiosa 

    Recurso 20: Tempo em casa 

Categoria Compromisso com a Aprendizagem 

    Recurso 21: Motivação para a aprendizagem   

    Recurso 22: Compromisso com a escola   

    Recurso 23: Trabalho de casa 

    Recurso 24: Relação com a escola  

    Recurso 25: Satisfação com a leitura   

Categoria Valores Positivos 

    Recurso 26: Atenção 

    Recurso 27: Igualdade e justiça social   

    Recurso 28: Integridade 

    Recurso 29: Honestidade 

    Recurso 30: Responsabilidade   

    Recurso 31: Controlo 

Categoria Competências Sociais  

    Recurso 32: Planear e tomar decisões 

    Recurso 33: Competência interpessoal   

    Recurso 34: Competência cultural 

    Recurso 35: Capacidade de resistência 

    Recurso 36: Resolução de conflitos pacífica 

Categoria Identidade Positiva  

    Recurso 37: Poder pessoal 

    Recurso 38: Autoestima 

    Recurso 39: Sentido de propósito 

    Recurso 40: Visão positiva do futuro pessoal 

http://www.search-institute.org/
http://www.search-institute.org/
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Quadro 2  

Resultados Médios (e Desvios-Padrão entre Parênteses) de Perceção do Estado de Saúde 

por Género, Idade, Grau de Escolaridade e Amostra Total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceção de Saúde 

 

Género Grau de Escolaridade Amostra Total  

Masculino 

(n = 184) 

M (DP) 

Feminino 

(n = 313) 

M (DP) 

9º Ano 

(n = 108) 

M (DP) 

10º Ano 

(n = 176) 

M (DP) 

11º Ano 

(n = 139) 

M (DP) 

12º Ano 

(n = 77) 

M (DP) 

 

(N = 500) 

M (DP) 

2,02 

(0,92) 

2,39 

(1,04) 

2,09 

(0,93) 

2,30 

(1,04) 

2,24  

(0,99) 

2,40  

(1,10) 

2,25  

(1,02) 
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Quadro 3 

Médias (Desvios-Padrão entre Parenteses) de Perceção de Saúde por Nível de Recursos  

Nota. Resultados inferiores indicam melhor Perceção de Saúde; * p< 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Total 

(N=503) 

M (DP) 

Perceção de Saúde por Nível de Recursos 

Nível 1 

0 – 10  

(n=28) 

M (DP) 

Nível 2 

11 – 20 

(n=238) 

M (DP) 

Nível 3 

21 – 30 

(n=185) 

M (DP) 

Nível 4 

31 – 40 

(n=16) 

M (DP) 

 

 

F 

 

2,25 (1,02) 3,04 (0,84) 2,42 (1,01) 1,98 (0,97) 1,56 (0,63) 15,78* 
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Quadro 4 

Preditores de Perceção de Saúde (Análise de Regressão Stepwise)  

Nota. *p < 0,05, **p < 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perceção de Saúde 

 Preditor β T ΔR2 R2 (Adj) 

1 Género  0,03 0,71 0,02 0,02 

2 Autoestima (38)  0,18 3,59** 0,13 0,15 

3 Visão positiva do futuro pessoal (40) 0,13 2,74** 0,03 0,18 

4 Planear e tomar decisões (32) 0,12 2,80** 0,02 0,20 

5 Segurança (10) 0,13 2,94** 0,01 0,21 

6 Programas para adolescentes (18) 0,10 2,44** 0,01 0,22 

7 Adolescentes como recursos (8)  0,11 2,28* 0,01 0,23 
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Recursos do Desenvolvimento e Satisfação com a Vida 
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Developmental Assets Predictors of Life Satisfaction in Adolescents 

 

Abstract 

The concept of Developmental Assets links positive features of developmental 

ecologies with personal skills, competences and values in order to further the understanding 

of optimal development. The purpose of this research was to explore the relationship 

between the experience of Developmental Assets and adolescent’s perception of Life 

Satisfaction. A convenience sample of 503 Portuguese students was evaluated, mean age of 

15.92 years (SD = 1.17), 63% female gender. Findings revealed that both external and 

internal Developmental Assets are experienced differently across gender, grade and age. 

Results indicate that 74% of the adolescents report their Life Satisfaction to be in the positive 

range. Boys report significantly higher levels of Life Satisfaction than girls. Results show 

significant negative correlations between Life Satisfaction and age. The main effect of 

school grade on Life Satisfaction was not statistically significant. Findings revealed that 32 

of the 40 Developmental Assets configured in the model showed a statistically significant 

positive relationship with Life Satisfaction. Also, results suggest that the greater the 

experience of Developmental Assets, the greater the Life Satisfaction. Stepwise regression 

was conducted to determine which Developmental Assets and demographic factors predict 

Life Satisfaction. Results suggest that the relationship between demographic variables and 

Life Satisfaction is weak, contributing modestly to the prediction of Life Satisfaction (2%). 

Nine Developmental Assets emerged as independent and significant predictors of Life 

Satisfaction: Overall Self-esteem made the largest contribution, with Family Support, 

Planning and decision Making, Sense of Purpose, Positive Family Communication, Positive 

Values of Caring, Youth as Resources, School Engagement and Other Adult Relationships 

also yield significant predictability. The total regression model (Developmental Assets and 

demographic variables) explained 54% of the variance in Life Satisfaction results. The 

present findings suggest the applicability and utility of the framework as a strategy to foster 

positive development in adolescence.  

 

Keywords: Developmental Assets, Life Satisfaction, Positive Youth Development, 

Positive Developmental Outcomes in Adolescence 
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Emerging in the early 1990s, Positive Youth Development distinguish in the first half 

decade of the 21st century by shifting the focus from a deficit reduction and prevention 

paradigm to a strengths building approach, which aims at understanding what strengths, 

resources and experiences are important for successful youth development (Benson et al., 

2006; Bonell et al., 2016; Damon, 2004; Duncan et al., 2007; Lerner and Steinberg, 2009).  

Positive Youth Development represents a sea change in psychological theory and 

research (Damon, 2004) that focuses on: a kind of development that fosters positive 

outcomes; the nature of the youth (with emphasis on the inherent capacity of all youth for 

positive growth and development) and the identification of his/her developmental strengths 

(i.e., positive attitudes, skills, competences and values that enhance heathy developmental 

trajectories); and developmental contexts, i.e., interactions with family, school, 

neighborhood, and societal contexts that provides support, opportunities, and resources 

(Benson et al., 2006).  

In this field, increasing attention has been directed toward factors that benefit healthy 

youth development, which led to the emergence of models centering attention on the 

strengths, resources, and positive experiences of youth and their developmental contexts, 

seeking thus to conceptualize a positive development in adolescence (Damon, 2004; Eccles 

and Gootman, 2002; Hamilton et al., 2004; Lerner et al., 2006; Small and Memmo, 2004). 

Search Institute’s Developmental Assets framework constitutes one of this models. First 

posited in 1990, and refined in 1995 (Benson, 2006), the model was designed to give greater 

attention “to the positive developmental nutrients that young people need for successful 

development” (Benson et al., 2011, p.198). Developmental Assets are defined as a set of 

interrelated experiences, relationships, skills, and values suggested to enhance a broad range 

of positive youth outcomes and are assumed to operate similarly for all youth (Benson, 2006; 

Benson et al., 1998; Benson et al., 2011; Scales and Leffert, 2004; Sesma et al., 3013).  

The framework of Developmental Assets is a theory-based model linking features of 

ecologies and context (External Assets) with personal skills, capacities and values (Internal 

Assets), guided by the hypothesis that external and internal assets are dynamically 

interconnected “Building Blocks” (Benson et al., 2006, p.906), that, in combination, prevent 

health compromising behaviors (Benson and Scales, 2009) and enhance many forms of a 

successful development (i.e., Thriving) (Benson et al., 2006; Scales et al., 2000). 
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As shown in Table 1, the assets are grouped into domains of 20 External Assets (i.e., 

health-promoting features of the development) and 20 Internal Assets (i.e., skills, 

competencies, and positive values) which consist of four categories each. The External 

Assets comprise four categories: Support, Empowerment, Boundaries and Expectations, and 

Constructive Use of Time. The Internal Assets are also placed into four categories: 

Commitment to Learning, Positive Values, Social Competencies, and Positive Identity (for 

a detailed description, consult Benson, 2006; Benson et al., 1998; Benson et al., 2006; 

Benson et al., 2011; Scales and Leffert, 2004). 

Research suggests a relationship between Developmental Assets and a range of 

positive youth developmental outcomes, indicating that all young people benefit from the 

experiences, opportunities, and personal characteristics that are captured in both External 

and Internal Assets. The most consistent finding in this regard is that the Developmental 

Assets framework appears to have comparable validity across young people’s gender, 

race/ethnicity and socioeconomic background (Benson, 2006; Benson et al., 1998; Benson 

et al., 2006; Filbert and Flynn, 2010; Leffert et al., 1998; Scales et al., 2000; Scales et al., 

2013; Taylor et al., 2005). Evidence also suggests that some Developmental Assets are more 

relevant for some demographic groups than for others. Findings revealed that both External 

and Internal Assets are expressed or experienced differently across gender, grade and age. 

Also, results suggest a decline in self-reported assets across adolescence (Benson et al., 

1998; Leffert et al., 1998; Scales et al., 2000). 

One of the central assumptions of the Developmental Assets model is that assets are 

additive or cumulative. Research indicates that the more Developmental Assets young 

people experience, the better off they tend to be, across a range of academic, psychological, 

social-emotional, and behavioral indicators of well-being (Benson et al., 2006; Benson et al., 

2011). The consequence of this additive function is the reverse of that found in the research 

on risk factors: the cumulative impact of risk factors, i.e., negative outcomes increases 

additively or exponentially as the number of risk factors increases (Esbensen et al., 2009; 

Rutter, 19887). The cumulative-risk framework has been extended to the cumulative-assets 

framework, which was adopted to focus on youth positive outcomes. Benson et al. (2011, 

p.204) explain that “a developmental asset is an agent or characteristic of the individual or 

his/her developmental ecologies (…) that is related to the increased probability of positive 

outcomes”, which “increase additively or exponentially as the number of developmental 

assets increases”. A cumulative effect was consistently noted, indicating that a higher 
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number of both external and internal assets is negatively associated with risk behaviors 

(Aspy et al., 2010; Benson et al., 1998; Cheney et al., 2015; Chew et al., 2010; Leffert et al., 

1998) and positively associated with positive developmental outcomes, such as academic 

achievement and subjective well-being (Benson et al., 1998; Filbert and Flynn, 2010; Oman 

et al., 2015; Scales et al., 2000; Scales et al., 2006; Taylor et al., 2005; Valois et al., 2009).  

The number of Developmental Assets youth experience has considerable 

implications for their health and well-being, regardless of the outcome under study. 

Although, research also suggests that not every outcome is affected similarly by exactly the 

same assets, indicating that specific assets, or clusters of Assets, best predict concurrent and 

longitudinal outcomes, with the assets varying depending on the outcome in question (Aspy 

et al., 2010; Chew et al., 2010; Cheney et al., 2015; Filbert and Flynn, 2010; Leffert et al., 

2004; Scales et al., 2000; Theokas et al., 2005; Oman et al., 2015; Taylor et al., 2005). 

Within the Positive Youth Developmental field, Life Satisfaction is suggested as an 

important indicator of positive development (Park, 2004). Among the constituent 

components of Subjective Well-Being, which is conceptualized as multifaceted in nature, 

with both affective and cognitive components (Diener et al., 1999), Life Satisfaction 

constitutes a distinct construct representing a cognitive and global evaluation of the quality 

of one’s life as a whole (Pavot and Diener, 1993). Life Satisfaction refers to a judgmental 

process in which individuals assess the quality of their lives on the basis of their own unique 

set of criteria (Shin and Johnson, 1978). In other words, it consists in a conscious cognitive 

judgment of one’s own life in which the criteria for judgment depend on the person (Pavot 

and Diener, 1993).  

Therefore, Life Satisfaction constitutes a cognitive component of Subjective Well-

Being playing an important role in positive development. Subjective Well-Being represents 

a key indicator of positive development, as well as a broad enabling factor that enhances 

health outcomes (Park, 2004). Similar to a higher experience of Developmental Assets, 

higher levels of Life Satisfaction in adolescents are related to good adaptation and optimal 

mental health (see Proctor et al., 2009, for a review). 

However, a review of literature showed few studies addressing the relationship 

between perceived Life Satisfaction and Developmental Assets in the context of Positive 

Youth Development approach. Research indicate a significant positive relationship between 

increased experience of Developmental Assets and perception of Life Satisfaction (Oberle 

et al., 2011; Oman et al., 2015; Valois et al., 2009; Zullig et al., 2011). In addition, research 
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highlights the importance of exploring this relationship in different age groups, since one 

study indicates that in college students not all Developmental Assets are related to higher 

Satisfaction with Life (Zullig et al., 2011). Also, prospective associations among youth 

Assets and successful transition into early adulthood suggest that young adults who 

possessed a higher number of Assets in their youth were more likely to report better 

transition into early adulthood (Oman et al., 2015). Thus, it is relevant to understand how 

each of these important areas relates to another given the implications for the promotion of 

a positive development in adolescence. 

Each of the Developmental Assets identified in the framework is important for a 

healthy development. Well-Being and positive development can be best understood when 

adopting an integrative model that considers both individual and contextual Assets in 

relation to developmental outcomes of adolescents.      

The purpose of this research was to explore the relationship between the experience 

of Developmental Assets and adolescent’s perception of Life Satisfaction, and to specifically 

explore which Developmental Assets and demographic variables were predictive of 

adolescent Life Satisfaction.   

 

Method 

 

Study Design and Participants  

 

An observational cross-sectional study was conducted over a convenience sample of 

503 Portuguese students, in grades 9th to 12th in a public school (general education) located 

in the Northern part of Portugal, in the district of Braga, one of the most populous districts 

in the country. Portugal is one of the European Union Countries and the educational system 

is like the other European partners. Our adolescent population share the same characteristics 

of European Community population. If we consider the United Nations Human 

Development Report, Portugal is placed in the Very High Human Development group. 

Participants were mostly from low-class and middle-class families, 63% female gender, and 

ranged from 13 to 19 years of age (M = 15.92; SD = 1.17).   
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Materials  

 

Developmental Assets 

Developmental Assets were measured using the Portuguese-European version of the 

Search Institute Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors survey – A&B (Soares et 

al., 2018, Submitted), originally developed by the Search Institute (Benson et al., 1998; 

Leffert et al., 1998; Search Institute, 2018). The 156-item survey includes measures of each 

of the 40 developmental assets as well as other constructs, including thriving indicators, 

high-risk behaviors and standard demographic questions. For the present study, 92 items 

measuring the 40 developmental assets were utilized, along with demographic items. 

Regarding Asset items, most are measured on a 5-point Likert scale ranging from, for 

example, 1= strongly agree to 5 = strongly disagree, 1 = not important to 5 = extremely 

important; 1 = not at all like me to 5 = very much like me. There are several approaches to 

describe the state of developmental assets among adolescents. Assets can be scored as 

continuous variables (with higher scores designating more assets). This approach examines 

the standardized continuous distributions, i.e., with Likert-type response options, of youth 

measured on the Assets. 

Also, for communication purposes, the Assets can be reported as binary variables. 

Assets scored on a binary basis (a youth has or does not have the asset) yield an index of 0-

40 binaries, which describes the average number of Assets each youth possesses, as well as 

the percentage of youth who possess each of the Developmental Assets. In addition, it yields 

the concept of Levels of Assets, which is useful to articulate the broader continuum of 

healthy development and to define four Levels of Assets based on how many of the Assets 

an adolescent possesses (the sample is divided into quartiles based on the total number of 

Assets), representing a continuum from “at-risk” to “optimal” development: Level One - At-

risk Development: 0 to 10 Assets; Level Two - Vulnerable Development: 11 to 20 Assets; 

Level Three - Adequate Development: 21 to 30 Assets; and Level Four - Optimal 

Development: 31 to 40 Assets. 

Portuguese version of A&B adopts a conservative perspective, with the purpose of 

maintaining a conceptual and metric equivalence that reflects the theoretical assumptions 

established by the model. The process of cross-cultural adaptation followed the 

recommendations of International Tests Commission (2005) and Wild et al. (2005). Data 

were inspected using what Cronbach and Meehl (1955) define nomological network. The 
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adoption of the unitary perspective of validity can be considered the central and fundamental 

element of any evaluation technique (Elosua and Iliescu, 2012; Kane, 2001; 2013; Pais-

Ribeiro, 2013). Validity is, by definition, “the degree to which evidence and theory support 

the interpretation of test scores for proposed uses of tests” (American Educational Research 

Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in 

Education, 2014, p.11).  

Thus, the Portuguese version of A&B has similar qualities in terms of validity to 

those of original version. Twenty-one of the 40 Developmental Assets are measured by at 

least 3 items, and most of those have acceptable reliability ranging from .60 to the .80s 

(Cronbach, 1951). Thirteen of the Assets are measured with single items, therefore, internal 

consistency does not apply. The reliability coefficients of the categories are: Support α = 

.81; Empowerment α = .76; Boundaries and Expectations α = .65; Constructive Use of Time 

.39 (note, is a multidimensional category); Commitment to Learning α = .67; Positive Values 

α = .78; Social Competencies α =.72; Positive Identity α = .83 (Soares et al., 2018).  

 

Life Satisfaction 

Life Satisfaction was assessed using the Portuguese-European version of the 

Satisfaction with Life Scale – SWLS (Neto, 1993), originally developed by Diener et al. 

(1985). SWLS is a five-item instrument that assesses global Life Satisfaction, on a 7-point 

Likert scale ranging from 1 = strongly disagree to 7 = strongly agree. Scores on the SWLS 

are used as continuous variables, with higher scores designating more satisfaction (range of 

the scale from 5 to 35). In addition, scores on the SWLS can be interpreted in terms of 

absolute as well as relative Life Satisfaction (Diener et al., 1985; Pavot and Diener, 1993).  

A score of 20 represents the neutral point on the scale, the point in which the 

respondent is equally satisfied as dissatisfied. A score between 21 and 25 represents Slightly 

Satisfied, between 26 and 30 represents Satisfied and between 31 and 35 represents 

Extremely Satisfied. Also, a score between 15 and 19 represents Slightly Dissatisfied, 

between10 and 14 represents Dissatisfied, and between 5 and 9 Extremely Dissatisfied. Neto 

(1993) noted that reliability figures of the Portuguese version of the scale were found to be 

favorable. In the present study the reliability coefficient of the scale was found to be 

acceptable, α = .83 (Cronbach, 1951).  
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Procedure 

 

This study was approved by Direção-Geral da Educação (Portuguese Directorate-

General for Education, process number 0416200002). Ethics approval for this research was 

obtained from the Ethics Committee of the Direção-Geral da Educação. This study was also 

carried out in accordance with regulations concerning professional ethics as stated in Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (Portuguese Psychologists Association) (Código Deontológico 

da Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2016) and obeying the same recommendations 

established by World Medical Association´s Declaration of Helsinki. Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (National Commission for Data Protection, process number: 3154/2014) 

confirmed the anonymity of participants in data collection. Parents/guardians of all students 

who participated in the study gave written informed consent for data collection, use, and 

publication of the results. Data collection was conducted in the school. The survey was 

administered anonymously in classroom setting with standardized instructions. Students 

who received parental/guardian consent were asked to complete the survey.  Participants 

place the survey in a sealed envelope. This study ensured the anonymity and confidentiality 

of the data and their unique and exclusive use for research purposes.    

 

Data Analysis  

 

Developmental Assets: The Assets are measured by one or more survey items with a 

minimum of five Likert-type response options. In a first analysis, these items are combined 

and then convened into a binary variable of each Asset. This analysis allows to assess the 

percentage of youth who possessed each of the 40 Developmental Assets. Also, this binary 

format yield an index, of 0-40 binaries, describing the average number of Assets each youth 

possesses, which is analyzed by gender, grade and total sample: t test was performed in order 

to determine gender difference on mean of Assets; analysis of variance (one-way ANOVA, 

Post-Hoc Bonferroni) was conducted to determine the effect of school grade on mean of 

Developmental Assets; Pearson´s correlation was conducted in order to investigate the 

relation between the mean of Developmental Assets and age. In addition, this binary format 

yield the concept o Level of Assets which define four Levels of Assets based on how many 

of the Assets an adolescent possesses (the sample is divided into quartiles based on the total 
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number of Assets): 0 – 10; 11 – 20; 21 – 30; and 31 – 40; this analysis allows to assess the 

percentage of students falling within each of the four Levels.  

To analyze the experience of each of the 40 individual Assets we examined the 

standardized continuous distributions (i.e., with all possible Likert-type response options) of 

youth measured on the assets: t tests were performed to assess differences across gender in 

the experience of each of the 40 Assets; analyzes of variance (one-way ANOVA, Post-Hoc 

Bonferroni) were conducted to determine the effect of school grade on the experience of 

Assets; Pearson’s correlations were conducted in order to investigate the relation between 

the experience of Assets and age.  

Life Satisfaction: In order to analyze the experience of Life Satisfaction we examined 

the standardized continuous distributions (i.e., with Likert-type response options) and the 

following analyses were performed: descriptive statistics, including means and standard 

deviations, by gender, grade and total sample; t test was performed to assess differences 

across gender in Life Satisfaction; analysis of variance (one-way ANOVA, Post-Hoc 

Bonferroni) was performed to determine the effect of school grade on Life Satisfaction; 

Pearson’s correlation was performed in order to investigate the relation between Life 

Satisfaction and age. 

Relationship between Developmental Assets and Life Satisfaction: To determine the 

cumulative impact of the Assets experience on Life Satisfaction, analysis of variance (one-

way ANOVA, Post-Hoc Bonferroni) was conducted. Pearson’s correlations were performed 

in order to assess the relation between Life Satisfaction and the experience of each of the 40 

Developmental Assets. Stepwise regression was conducted to determine which 

Developmental Assets and demographic factors predict Life Satisfaction. The Stepwise 

regression analysis conducted in this study includes two sets of predictor variables: the first 

set includes only the demographic measures (gender, age and school grade) and the second 

contains (in addition to the first set) all the 40 Developmental Assets as predictor variables. 

There were no missing data in the data set. Analyses were carried out using SPSS version 

25. 
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Results 

 

Developmental Assets  

Results indicate that the mean of Assets based on an index of 0-40 binaries is 19.60 

(SD = 6.08). Girls (M = 19.54; SD = 6.12) and boys (M = 19.72; SD = 6.00) did not differ 

statistically on mean of Assets, t (462) = -.312, p = .755. Concerning grades, means (with 

standard deviations in parentheses) for 9th-12th grades are: 21.07 (6.23), 19.34 (6.03), 19.08 

(6.13), 18.99 (5.67), respectively. Analysis of variance (one-way ANOVA) was performed, 

and results indicate that the main effect of school grade was statistically significant, F (3, 

463) = 2.68: results suggest that the lower the school grade is, the greater the average 

experience of Assets. Regarding age, results show significant negative correlations between 

mean of Developmental Assets and age, r (468) = -.11, p = .020, and they suggest that greater 

experience of Developmental Assets is associated with lower age.  

Table 2 presents the percentage of adolescents possessing each of the binary Assets 

by gender, grade and total sample. Regarding the concept of Levels of Assets, the 

percentages of students falling within each of the four Levels of Assets were distributed as 

follows: 6 % (n = 28) have 0 to 10 Assets (Level One: At-risk Development), 51% (n =238) 

have 11 to 20 Assets (Level Two: Vulnerable Development), 40% (n = 186) have 21 to 30 

Assets (Level Three: Adequate Development) and 4% (n = 16) have 31 to 40 Assets (Level 

Four: Optimal Development).  

Analysis of standardized continuous distributions of Developmental Assets, 

performing t tests, showed statistically significant differences across gender in the 

experience of the 40 Assets. Girls report significantly higher experience of Developmental 

Assets of Positive Peer Influence, t (494) = 2.92, p < .05, Religious Community, t (493) = 

3.31, p < .0001, Achievement Motivation, t (497) = 3.75, p < .0001, School Engagement, t 

(496) = 2.17, p < .05, Homework, t (491) = 6.9, p < .0001, Reading for Pleasure, t (495) = 

4.55, p < .0001, Positive Values of Caring, t (497) = 3.84, p < .0001, Equality and Social 

Justice, t (497) = 5.01, p < .0001, Integrity, t (497) = 3.16, p < .05, Honesty, t (497) = 3.75, 

p < .0001, Responsibility, t (497) = 3.94, p < .0001, Interpersonal Competence, t (496) = 

3.04, p < .05, and Peaceful Conflict Resolution, t (490) = 2.72, p < .05. Boys report 

significantly higher experience of the following Developmental Assets: Youth as Resources, 

t (497) = 2.31, p < .05, Safety, t (496) = 4.91, p < .0001, Youth Programs, t (495) = 3.85, p 

< .0001, Personal Power, t (497) = 2.34, p < .05, Self-esteem, t (497) = 6.18, p < .0001, 
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Sense of Purpose, t (496) = 5.68, p < .0001, and Positive View of Personal Future, t (497) = 

2.76, p < .05. No other significant differences were established among genders concerning 

Developmental Assets.  

Analysis of variance (one-way ANOVA, Post-Hoc Bonferroni) was conducted to 

determine the effect of school grade on the experience of Developmental Assets. Significant 

differences were found for the experience of the following Developmental Assets: Family 

Support, F (3.498) = 3.97, p < .0001 (9th>12th), Caring School Climate, F (3.498) = 3.12, p 

< .05 (10th>12th), Parent Involvement in Schooling, F (3.496) = 11.59, p < .0001 (9th>11th; 

9th>12th), Service to Others, F (3.495) = 2.58, p < .05 (12th>10th), Family Boundaries , F 

(3.498) = 4.59, p < .05 (9th>12th; 10th>12th), School Boundaries, F (3.498) = 4.36, p < .05 

(9th>11th; 9th>12th), Positive Peer Influence, F (3.495) = 5.22, p < .0001 (9th>12th; 10th>12th), 

High Expectations, F (3.495) = 8.90, p < .0001 (9th>10th; 9th>11th; 9th>12th), Youth 

Programs, F (3.496) = 2.64, p =<.05 (12th>11th), Time at Home, F (3.494) = 5.17, p < .0001 

(10th>12th; 11th>12th), School Engagement, F (3.492) = 2.80, p < .05 (10th>12th), Homework, 

F (3.492) = 12.32, p < .0001 (10th>9th; 12th>9th; 10th>11th; 12th>11th), positive values of 

Restraint, F (3.498) = 24.27, p < .0001 (9th>10th; 9th>11th; 9th>12th; 10th>11th;10th>12th) and 

Positive View of Personal Future, F (3.498) = 4.02, p < .05 (9th>10th). No other main effect 

of school grade was significant.  

Results also show significant correlations between the experience of Assets and age. 

Results indicate significant negative correlations between age and the experience of the 

following Developmental Assets: Family Support, r (503) = -.16, p < .0001, Caring 

Neighborhood, r (501) = -.11, p <.05, Caring School Climate, r (503) = -.10, p < 0.05, Parent 

Involvement in Schooling, r (501) = -.21, p < .0001, Family Boundaries, r (503) = -.11, p < 

.05, Positive Peer Influence, r (500) = -.21, p < .0001, Higher Expectations, r (500) = -.18, 

p < .0001, Time at Home, r (499) = -.21, p < .0001, Achievement Motivation, r (503) = -.09, 

p < .05, School Engagement, r (502) = -.15, p < .001, Bonding to School, r (503) = -.10, p 

< .05, positive values of Restraint, r (503) = -.34, p < .0001. Results suggest that the younger 

the age, the greater the experience of these Developmental Assets. On the other hand, results 

indicate significant positive correlations between age and the experience of the following 

Developmental Assets: Service to Others, r (500) = .16, p < .0001, Youth Programs r (501) 

= .09, p <.05, and Positive Values of Integrity, r (503) = .10, p <.05, and suggest that the 

higher the age, the greater the experience of this Developmental Assets. No other significant 

association was established among these variables.  
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Life Satisfaction 

Table 3 presents the means of Life Satisfaction (with standard deviations in 

parentheses) by gender, grade and total sample. Concerning gender, boys report significantly 

higher levels of Life Satisfaction than girls, t (495) =2.63, p < .05. Analysis of variance (one-

way ANOVA) was performed, and results suggest that the main effect of school grade on 

Life Satisfaction was not statistically significant F (3.496) = 2.07, p = .104. Results show 

significant negative correlations between Life Satisfaction and age, r (501) = -.13, p <0.05, 

and suggest that the lower the age is, the greater the Life Satisfaction.  

Scores on the SWLS, interpreted in terms of absolute as well as relative life 

satisfaction (Pavot and Diener, 1985), reveal that most students report being satisfied with 

their lives. Twenty three percent (n = 116) report their life satisfaction to be in the range of 

Slightly Satisfied, 34% (n =172) Satisfied, and 17% (n =84) Extremely Satisfied. However, 

14% (n =72) fall in the range Slightly Dissatisfied, 5% (n =27) Dissatisfied, and 1% (n =7) 

Extremely Dissatisfied. Five percent (n =23) report to be Equally Satisfied as Dissatisfied. 

  

Developmental Assets and Life Satisfaction  

Table 4 presents the means of Life Satisfaction reported (with standard deviations in 

parentheses) by Assets Level. To determine the cumulative impact of the Assets on Life 

Satisfaction, analysis of variance (one-way ANOVA, Post-Hoc Bonferroni) was conducted. 

There was a significant effect of Asset Level, F (3.462) = 53.49, p < .0001 (Post-hoc 

Bonferroni indicated that the groups all differed significantly from one another), such that 

adolescents with higher Assets Levels are more likely to report higher Life Satisfaction.  

Significant positive correlations were found between Life Satisfaction and the 

experience of Developmental Assets: 32 of the 40 Assets configured in the model showed a 

statistically significant positive relationship with Life Satisfaction. Results indicate that the 

greater Life Satisfaction is, the greater the experience of Developmental Assets. Significant 

positive correlations were found between Life Satisfaction and the experience of the 

following Developmental Assets: Family Support, r (501) = .49, p < .0001, Positive Family 

Communication, r (501) = .42, p < .0001, Other Adult Relationships, r (495) = .31, p < .0001, 

Caring Neighborhood, r (499) = .24, p < .0001, Caring School Climate, r (501) = .28, p < 

.0001, Parent Involvement in Schooling, r (499) = .27, p < .0001, Community Values Youth, 

r (501) = .45, p < .0001, Youth as Resources, r (501) = .46, p < .0001, Safety, r (500) = .19, 

p < .0001, Family Boundaries, r (501) = .24, p < .0001, School Boundaries, r (501) = .17, p 
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< .0001, Adult Role Models, r (498) = .30, p <.0001, Positive Peer Influence, r (498) = .16, 

p < .0001, High Expectations, r (498) = .31, p < .0001, Youth Programs, r (499) = .11, p 

<.05, Achievement Motivation, r (501) = .23, p < .0001, School Engagement, r (500) = .28, 

p < .0001, Homework, r (495) = .11, p < .05, Bonding to School, r (501) = .18, p < .0001, 

positive values of Caring, r (501) = .17, p < 0,0001, Equality and Social Justice, r (501) = 

.13, p < .05, Integrity, r (501) = .09, p < .05, Responsibility, r (501) = .24, p < .0001, and 

Restraint, r (501) = .17, p < .0001, Planning and Decision Making, r (500) = .37, p < .0001, 

Interpersonal Competence, r (500) = .20, p < .0001, Cultural Competence, r (500) = .13, p 

< .05, Resistance Skills, r (500) = .22, p < .0001, Personal Power, r (501) = .45, p < .0001, 

Self-esteem, r (501) = .58, p < .0001, Sense of Purpose, r (500) = .50, p < .0001, and Positive 

View of Personal Future, r (501) = .38, p < .0001. One exception was noted: results indicate 

significant negative correlations between Life Satisfaction and the experience of the 

Developmental Asset of Reading for Pleasure, r (501) = -.09, p < .05, and they suggest that 

the higher the number of hours spent reading for pleasure (not as part of school work), the 

lower the Satisfaction with Life. 

Stepwise regression was conducted to examine the extent to which Developmental 

Assets and demographic factors predict Life Satisfaction. The regression analysis conducted 

include two sets of predictor variables. The first set includes only the demographic measures 

(gender, age and school grade) and the second contains (in addition to the first set) all the 40 

Developmental Assets (Table 5). Two demographic variables emerged as independent and 

significant predictors of Life Satisfaction: gender (male) and age (lower). These two factors 

accounted for 2% of the variance in Life Satisfaction results. In addition, nine 

Developmental Assets emerged as independent and significant predictors of Life 

Satisfaction: overall Self-esteem made the largest contribution to the prediction of Life 

Satisfaction, with Family Support, Planning and Decision Making, Sense of Purpose, 

Positive Family Communication, Positive Values of Caring, Youth as Resources, School 

Engagement, and Other Adult Relationships also yield significant predictability. These 

eleven variables accounted for 54% of the variance in Life Satisfaction results, R2 = .55, R2 

(Adj.) = .54, F (11, 450) = 49.24, p < .0001. 
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Discussion 

 

From an overall perspective, the results from this study suggest that very few 

Portuguese adolescents experience enough Assets: on average adolescents tend to 

experience half of the 40 Developmental Assets. These results are similar to those presented 

by Benson et al. (1998) in an aggregate sample of American students. Girls and boys did not 

differ statistically in the average number of Assets. Also, results suggest that the lower the 

school grade is, as so the lower the age is, the greater the average experience of Assets. 

Previous studies show a similar pattern (Benson, 2006; Benson et al., 1998; Leffert et al., 

1998), suggesting that the number of Assets tend to decline through middle school and then 

begins to stabilize during high school. Adolescence is a period of adjustment, characterized 

by a universal process of separation and individuation, necessary to lay the foundation for 

successful transition to adulthood. So, the average decline in the experience of Assets 

observed in previous studies may in part reflect this grow-and-differentiation process 

(Benson, 2006).  

In this regard, Benson (2006) notes that asset-building efforts may not prevent some 

decline in Assets as young people move into adolescence, as adolescence is – and should be 

– a time of significant change. The goal, then, should focus on reducing the level of decline 

in Assets early in adolescence, foster an earlier "bottoming out" of reported Assets, and 

facilitate an earlier and larger recovery of level of Assets by late adolescence (Benson, 2006, 

p. 65). 

However, it is important to note that youth-development efforts should focus on 

sustaining the positive strengths present in a young person’s life and building upon them 

Benson (2006).Taking into account the importance of this suggestion, the results from this 

study also suggest that some Developmental Assets are more relevant for some demographic 

groups than for others. Findings from this study suggest that both External and Internal 

Assets are expressed or experienced differently across gender, grade and age. These results 

are consistent with other studies (Benson, 2006; Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998; 

Scales et al., 2000). It should be noted that these two types of results found in this study, that 

represent aspects of similarity and diversity in the experience of Assets, allow the 

identification of Assets that are important to all adolescents, while indicate the relevance of 

specific Assets in adolescents with different characteristics. This knowledge provides the 

development of strategies that are culturally relevant, gender and age appropriate, sensitive 
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to contextual influences, particular characteristics and needs of adolescents. In turn, this 

variety of relationships suggest something distinctive about how some adolescents 

experience or express Assets, indicating the importance of considering these differences 

identified when focus on promoting the well-being of adolescents.  

Results indicate that adolescents report their Life Satisfaction to be on the positive 

range (74% of the students), similar to findings of previous studies (Diener et al., 1985; 

Huebner et al., 2000; Neto, 1993; Pavot and Diener, 1993; Proctor, 2009). The mean of Life 

Satisfaction falls in the range of Slightly Satisfied, which is comparable to corresponding 

figures reported by previous studies (Diener et al., 1985; Neto, 1993; Pavot and Diener, 

1985). Data analysis suggests that boys have higher Life Satisfaction than girls. Results 

suggest that the main effect of school grade on Life Satisfaction was not significant. This 

finding suggest that the experience of Life Satisfaction may not be contextually influenced 

by school grade. However, results indicate a significant negative correlation between Life 

Satisfaction and age, suggesting that the lower the age, the greater Life Satisfaction. This 

finding is similarly supported by international research (Proctor, 2009) suggesting that 

global Life Satisfaction tends to decline slightly with the onset and progression of 

adolescence.  

The results of this study provide evidence for the additive nature of Developmental 

Assets in relation to their impact on positive developmental outcomes among adolescents, 

and extend knowledge specifically to the results of Life Satisfaction. These findings suggest 

that the higher the number of Developmental Assets that an adolescent reports, the more 

likely he or she will be to also report higher Life Satisfaction. We must also note, taking into 

account the mean Life Satisfaction reported by Asset Level, that results indicate that the 

mean on the Satisfaction With Life Scale falls in the Slightly Dissatisfied range in the group 

At-risk Development, in the Slightly Satisfied range in the group Vulnerable Development, 

in the Satisfied range in the group Adequate Development, and in the Extremely Satisfied 

range in the group Optimal Development. To our knowledge, this is the first study examining 

this particular match. From an overall perspective, the findings concerning the association 

between Levels of Assets and Life Satisfaction support the assumption of the cumulative-

assets framework suggesting that a higher number of external and internal Assets promotes 

adolescent positive development.  

In line with the study's predictions, Life Satisfaction was positively associated with 

the majority of the Developmental Assets. Results indicate that greater Life Satisfaction is 
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associated with greater experience of Developmental Assets. One exception was noted in the 

experience of the asset Reading for Pleasure, suggesting that the higher the number of hours 

spent reading for pleasure (not as part of school work), the lower the Satisfaction with Life 

reported.  

Results suggest that the relationship between demographic variables and Life 

Satisfaction is weak, contributing only modestly to the prediction of youth Life Satisfaction, 

consistent with other reports (Diener, 1984; Diener and Diener, 2009; Gilman and Huebner, 

2003; Proctor, 2009). Results demonstrate the impact of the experience of Developmental 

Assets on the prediction of Life Satisfaction: the Developmental Assets accounted for a 

considerable amount of the variance of Life Satisfaction. Both Internal and External Assets 

contributed unique variance to Life Satisfaction results, with Internal Assets being strongly 

predictive of Life Satisfaction. 

The strongest predictor of Life Satisfaction was the Internal Asset of Self-esteem, in 

the Positive Identity category, a finding that is also in line with previous studies (Diener, 

1984, Diener, and Diener, 2009). In the same category, Sense of Purpose also contributes to 

the prediction of youth Life Satisfaction. In particular, related to Internal Assets, results 

highlight the importance of Social Competencies involving the personal skill of Making 

Plans and Decisions. Also important to note, the Positive Value of Caring, which indicates 

that adolescents places high value on helping other people, and which was found to be a 

predictor of Life Satisfaction. School Engagement, reflecting commitment to learning, was, 

in addition, a meaningful Internal Asset predictor of Life Satisfaction.  

In turn, External Assets provide the setting conditions or supportive environment to 

optimize Life Satisfaction, and also contribute to the prediction of youth Life Satisfaction. 

In the category of Support, the Assets related to family context, namely, Family Support and 

Positive Family Communication, as well as Support from Nonparent Adults appeared to be 

predictors of Life Satisfaction. One interesting result concerns one of the Assets related to 

the Empowerment category, namely, Youth as Resources. Our findings highlight the 

importance of empowering young people to such an extent that they feel valued, for them to 

feel that others view them as resources and support the importance of providing opportunities 

for her or him to contribute in meaningful ways to society. 
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Study Limitations and Future Research 

There are limitations in this study that should be kept in mind when considering the 

results. First, the data are cross-sectional and thus Developmental Asset/Life Satisfaction 

causality cannot be inferred. Results suggest the importance of longitudinal and 

experimental studies to determine whether Life Satisfaction is a consequence or a 

determinant of possessing Developmental Assets. Furthermore, measures in the present 

study are self-reported. Future studies should include triangulation of measurement of 

external Assets or setting conditions from other reporters such as parents or teachers.   

 

Conclusion 

The Developmental Assets framework, which focuses on a Positive Youth 

Development approach, provides a holistic perspective that promotes a successful 

development in several psychological, physical and/or socio-emotional developmental 

domains, and includes key contexts of adolescent development, such as family, school and 

community, and contributes to the understanding of several positive developmental 

outcomes such as Life Satisfaction.  

Research suggests that the sheer number of Developmental Assets youth experience 

has considerable implications for their health and well-being, regardless of the outcome that 

is targeted. But research also indicates that every outcome is not affected similarly by exactly 

the same Assets. Rather, in addition to the accumulation hypothesis, we also found in the 

results of this study, that specific Assets are especially influential predictors of Life 

Satisfaction. 

These study findings extend knowledge on the nature of developmental experiences 

and resources in relation to their impact on positive developmental outcomes among 

adolescents, providing knowledge on how to foster Life Satisfaction in adolescence. By 

adopting Developmental Assets framework we suggest the likely efficacy of a dual strategy 

of both attempting to build all 40 assets throughout young people’s ecologies and especially 

targeting the promotion of specific clusters of assets to enhance Life Satisfaction. 

These study results suggest the applicability and utility of the framework as a strategy 

to foster positive development in adolescence.    
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Table 1 

The Framework of 40 Developmental Assets® for Adolescents 

 

 

Note. Copyright © 2012, Search Institute, Minneapolis, MN; 800-888-7828; 

www.search-institute.org. All rights reserved. Do not reproduce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Framework of 40 Developmental Assets®  for Adolescents 

External Assets Internal Assets 

Support category 

Asset 1: Family support 

Asset 2: Positive family communication 

Asset 3: Other adult relationships  

Asset 4: Caring neighborhood  

Asset 5. Caring school climate  

Asset 6: Parent involvement in schooling  

Empowerment category 

Asset 7: Community values youth  

Asset 8: Youth as resources  

Asset 9: Service to others 

Asset 10: Safety 

Boundaries and expectations category 

Asset 11: Family boundaries  

Asset 12: School boundaries 

Asset 13: Neighborhood boundaries  

Asset 14: Adult role models  

Asset 15: Positive peer influence  

Asset 16: High expectations  

Constructive use of time category 

Asset 17: Creative activities  

Asset 18: Youth programs 

Asset 19: Religious community 

Asset 20: Time at home 

Commitment to learning category 

Asset 21: Achievement motivation  

Asset 22: School engagement  

Asset 23: Homework  

Asset 24: Bonding to school 

Asset 25: Reading for pleasure  

Positive values category 

Asset 26: Caring 

Asset 27: Equality and social justice  

Asset 28: Integrity  

Asset 29: Honesty 

Asset 30: Responsibility  

Asset 31: Restraint 

Social competencies category 

Asset 32: Planning and decision making 

Asset 33: Interpersonal competence  

Asset 34: Cultural competence  

Asset 35: Resistance skills 

Asset 36: Peaceful conflict resolution 

Positive identity category 

Asset 37: Personal Power  

Asset 38: Self-Esteem 

Asset 39: Sense of Purpose 

Asset 40: Positive View of Personal Future 

http://www.search-institute.org/


 

 

 

222 

 

Table 2  

Experience of Developmental Assets by Gender, Grade and Total Sample in Percentage 

 

 

Note. M = Male adolescent; F = Female adolescent; T= Total sample 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developmental Assets  

9th Grade 

(n = 110) 

% with 

Asset 

10th Grade 

(n = 176) 

% with  

Asset 

11th Grade 

(n = 139) 

% with 

Asset 

12th Grade 

(n = 77) 

% with 

Asset 

M F T M F T M F T M F T 

1 Family support  91 82 87 82 76 78 80 74 76 59 66 64 

2 Positive family communication 66 49 57 50 47 48 53 58 56 19 48 38 

3 Other adult relationships  56 39 48 42 39 40 48 47 47 40 37 38 

4 Caring neighborhood 30 40 37 34 31 32 27 29 28 37 28 32 

5 Caring school climate 29 37 33 31 26 28 30 23 25 30 16 21 

6 Parent involvement schooling 37 37 37 32 27 29 18 26 23 11 16 15 

7 Community values youth  41 40 40 36 33 34 33 45 41 22 33 29 

8 Youth as resources  39 31 35 36 28 31 40 29 33 19 23 21 

9 Service to others   30 24 28 24 21 22 20 18 20 15 34 27 

10 Safety   64 57 60 71 38 49 76 48 57 78 46 57 

11 Family boundaries    46 38 41 39 34 36 56 27 36 15 26 22 

12 School  boundaries 58 47 53 39 41 40 38 35 35 45 34 38 

13 Neighborhood boundaries 41 42 43 57 48 51 40 35 37 41 34 37 

14 Adult role models  31 38 34 32 30 31 18 35 29 16 41 32 

15 Positive peer influence  79 86 82 71 83 79 58 74 69 54 64 61 

16 High expectations 66 73 70 50 52 52 50 47 49 48 43 45 

17 Creative activities 16 24 20 13 9 10 12 13 12 22 18 20 

18 Youth programs 59 24 41 44 27 33 51 26 35 45 48 47 

19 Religious community 30 43 38 34 41 38 29 33 32 22 34 30 

20 Time at home  90 96 93 90 92 92 87 94 91 74 82 79 
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Table 2  

Experience of Developmental Assets by Gender, Grade and Total Sample in Percentage 

(Continued) 

 

 

Note. M = Male adolescent; F = Female adolescent; T= Total sample 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developmental Assets  

9th Grade 

(n = 110) 

% with 

Asset 

10th Grade 

(n = 176) 

% with 

Asset 

11th Grade 

(n = 139) 

% with 

Asset 

12th Grade 

(n = 77) 

% with 

Asset 

M F T M F T M F T M F T 

21 Achievement motivation   64 77 69 68 79 75 71 73 73 71 73 71 

22 School engagement 75 84 79 87 85 86 85 78 80 63 76 72 

23 Homework  24 38 31 42 61 54 13 46 35 45 71 61 

24 Bonding to school 52 71 62 45 63 57 47 50 49 48 52 51 

25 Reading for pleasure 6 27 17 16 23 21 9 20 16 11 18 16 

26 Caring    71 69 71 60 72 68 56 64 61 63 82 75 

27 Equality, social justice  85 91 87 73 92 85 78 95 89 89 90 90 

28 Integrity  81 77 78 81 90 87 76 87 84 85 92 90 

29 Honesty   87 93 90 78 89 85 87 95 92 74 100 91 

30 Responsibility  83 95 89 79 89 85 78 88 84 85 92 90 

31 Restraint   33 38 35 23 17 19 7 12 10 4 4 4 

32 Planning, decision-making 51 38 47 42 34 37 42 37 38 41 38 39 

33 Interpersonal competence  53 55 54 34 44 40 42 53 49 33 56 48 

34 Cultural competence  49 35 42 42 53 49 47 52 50 30 52 44 

35 Resistance skills  49 33 40 44 46 45 51 52 51 33 46 42 

36 Peaceful conflict resolution  43 63 57 48 58 54 49 60 57 62 74 70 

37 Personal power  37 26 30 32 26 29 36 32 33 33 32 33 

38. Self-esteem   67 33 49 55 28 38 53 38 43 63 38 47 

39 Sense of purpose  58 33 45 58 32 41 50 46 47 56 40 46 

40 Positive view of personal 

future  

58 57 57 45 29 35 56 39 44 45 42 43 
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Table 3 

Means (Standard Deviations in Parenthesis) for Scores on the Satisfaction with Life Scale 

by Gender, Grade and Total Sample 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Life Satisfaction  

Gender Grade Total 

Sample 

Male 

(n = 184) 

M (SD) 

Female 

(n = 313) 

M (SD) 

9th Grade 

(n = 109) 

M (SD) 

10th Grade 

(n = 175) 

M (SD) 

11th Grade 

(n = 139) 

M (SD) 

12th Grade 

(n = 77) 

M (SD) 

 

(n = 500) 

M (SD) 

25.69 

(6.03) 

24.20 

(6.16) 

25.93 

(6.40) 

24.20 

(5.93) 

24.77 

(5.94) 

24.14 

(6.43) 

24.74 

(6.14) 
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Table 4  

Means (Standard Deviations in Parenthesis) for Scores on the Satisfaction with Life Scale 

by Levels of Assets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levels of Assets 

 Level 1 

 0 – 10 

(n=28) 

M (SD) 

Level 2 

11 – 20 

(n=237) 

M (SD) 

Level 3 

21 – 30  

(n=185) 

M (SD) 

Level 4 

31 – 40 

(n=16) 

M (SD) 

F p 

Life satisfaction 17.96 

(5.90) 

22.97 

(5.66) 

27.64 

(4.85) 

32.19 

(1.72) 

53.49 <.0001 
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Table 5 

Predictors of Life Satisfaction (Stepwise Regression Analysis) 

 

 

Note. *p < .05, **p < .01, ***p < 0.001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Life Satisfaction 

 Predictor β      T ΔR2 R2(Adj) 

1 Gender .00 .06 .02 .01 

2 Age  -.05 -1.57 .01 .02 

3 Self-esteem .29 6.39*** .34 .36 

4 Family support .08 1.81 .07 .43 

5 Planning and decision making  .12 3.43** .03 .46 

6 Sense of purpose  .19 4.42*** .02 .49 

7 Positive family communication  .14 3.59*** .02 .50 

8 Positive values: caring .12 3.36** .02 .52 

9 Youth as resources .10 2.38* .01 .53 

10 School engagement   .09 2.76* .01 .53 

11 Other adult relationships  .08 2.21* .00 .54 
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Recursos do Desenvolvimento Preditores 

de Afeto Positivo e Afeto Negativo em Adolescentes 

 

 

Resumo 

 

O Afeto, componente emocional do Bem-Estar Subjetivo, indica dois fatores gerais 

de humor, Afeto Positivo e Afeto Negativo, que descrevem a experiência afetiva da pessoa. 

Adotando-se uma abordagem integrativa, com foco na contribuição dinâmica de fatores 

pessoais e contextuais no Bem-Estar Subjetivo, pretende-se explorar a relação entre a 

experiência de Recursos do Desenvolvimento – “Developmental Assets®” – pessoais 

(Recursos Internos) e das ecologias desenvolvimentais (Recursos Externos) e os Afetos 

Positivo e Negativo. Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 

estudantes, entre o 9º e o 12º ano, com idades compreendidas entre os 13 e 19 anos (M = 

15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género feminino (63%). Os resultados indicam que 

os adolescentes que experimentam um maior número de Recursos tendem a revelar uma 

experiência superior de Afeto Positivo e inferior de Afeto Negativo. Os dados sugerem o 

impacto de subconjuntos de Recursos do Desenvolvimento na predição dos Afetos Positivo 

e Negativo (explicando 30% e 31% da variância nos resultados, respetivamente): ambos os 

Recursos Internos e Externos contribuíram para a variância nos resultados, constituindo os 

Recursos Internos preditores mais fortes. Sugere-se a utilidade teórica e prática da utilização 

do Modelo de Recursos de Desenvolvimento para a compreensão de experiência de Afeto 

Positivo e Afeto Negativo na adolescência, com o propósito de promoção de um 

desenvolvimento ótimo na adolescência.   

 

Palavras-chave: Recursos do Desenvolvimento, Afeto Positivo e Afeto Negativo, 

Perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes 
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Developmental Assets Predictors 

of Positive Affect and Negative Affect in Adolescents 

 

 

Abstract 

 

Affect, emotional component of Subjective Well-Being, indicates two general mood 

factors, Positive Affect and Negative Affect, describe one's affective experience. Adopting 

an integrative approach, focusing on the dynamic contribution of personal and contextual 

factors in Subjective Well-Being, the purpose of this research was to explore the relationship 

between the experience of Developmental Assets®, personal (Internal Assets) and 

ecological (External Assets), and Positive and Negative Affect. A convenience sample of 

503 Portuguese students was evaluated, mean age of 15.92 years (SD = 1.17), 63% female 

gender. Results indicate that adolescents who experience a greater number of Assets tend to 

reveal a superior experience of Positive Affect and inferior of Negative Affect. Data suggest 

the impact of subsets of Development Assets on the prediction of Positive and Negative 

Affect (explaining 30% and 31% of the variance, respectively): both Internal and External 

Assets contributed to the variance in results, Internal Assets constitute stronger predictors. 

Present findings theoretical and practical utility of the Developmental Assets framework in 

order to understand the experience of Positive Affect and Negative Affect in adolescence, 

with focus on promoting optimal development in adolescence. 

 

Key-words: Developmental Assets, Positive Affect and Negative Affect, Positive 

Youth Development 
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Recursos del Desarrollo Predictores 

de Afecto Positivo y Afecto Negativo en Adolescentes 

 

 

Resumen 

 

El Afecto, componente emocional del Bienestar Subjetivo, indica dos factores 

generales de humor, Afecto Positivo y Afecto Negativo, describen la experiencia afectiva de 

la persona. Se adopta un enfoque integrativo, centrado en la contribución dinámica de 

factores personales y contextuales en el Bienestar Subjetivo, se pretende explorar la relación 

entre la experiencia de Recursos del Desarrollo –  "Developmental Assets®" – personales 

(Recursos Internos) y contextuales (Recursos Externos) y los Afectos Positivo y Negativo. 

Se evaluó una muestra de conveniencia constituida por 503 estudiantes, con edades 

comprendidas entre los 13 y 19 años (M = 15,92, DP = 1,17), mayoritariamente del género 

femenino (63%). Los resultados indican que los adolescentes que experimentan un mayor 

número de Recursos tienden a revelar una experiencia superior de Afecto Positivo e inferior 

de Afecto Negativo. Los datos sugieren el impacto de subconjuntos de Recursos del 

Desarrollo en la predicción de los Afectos Positivo y Negativo (explicando 30% y 31% de 

la varianza en los resultados, respectivamente): ambos Recursos Internos y Externos 

contribuyeron a la varianza en los resultados, constituyendo los recursos internos los 

predictores más fuertes. Se sugiere la utilidad teórica y práctica de la utilización del Modelo 

de Recursos de Desarrollo para la comprensión de la experiencia de Afecto Positivo y Afecto 

Negativo en la adolescencia, con el propósito de promover un desarrollo óptimo en la 

adolescencia. 

 

Palabras-clave: Recursos del desarrollo, Afecto Positivo y Afecto Negativo, 

Perspectiva del Desarrollo Positivo de los Adolescentes 
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Entre os componentes que constituem o Bem-Estar Subjetivo, considerado um 

conceito amplo e multidimensional que inclui as dimensões afetiva e cognitiva, separadas e 

moderadamente correlacionadas (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999), o Afeto constitui um 

construto distinto, consistindo na componente emocional do Bem-Estar Subjetivo (Diener et 

al., 1999; Diener & Ryan, 2009). Isto é, a avaliação que a pessoa faz sobre a sua própria vida 

pode assumir assim a forma de afeto, na medida em que a pessoa expressa sentimentos 

positivos ou negativos sobre a sua vida, assim como pode constituir uma cognição, na 

medida em que a pessoa realiza juízos racionais de avaliação da sua vida como um todo ou 

mesmo em aspetos específicos (Galinha & Pais-Ribeiro, 2008).  

A investigação com foco na estrutura do afeto indica dois fatores gerais de humor, o 

Afeto Positivo e o Afeto Negativo, como duas dimensões dominantes e relativamente 

independentes que descrevem a experiência afetiva da pessoa (Watson, Clark, & Tellegen, 

1988; Watson & Tellegen, 1985). Embora os termos Afeto Positivo e Afeto Negativo possam 

sugerir estes dois fatores de humor como opostos, isto é, polos opostos de uma mesma 

dimensão, estes emergem como dimensões distintas que podem ser representadas como 

dimensões ortogonais. Ambos os fatores representam dimensões do estado afetivo – isto é, 

flutuações transitórias no humor (Watson et al., 1988), e refletem, para além do estado 

afetivo, o humor ou o afeto traço dos indivíduos (Tellengen, 1985; Whatson & Clark, 1984; 

Watson & Clark, 1997). O Afeto Positivo consiste assim numa dimensão geral de Bem-Estar 

Subjetivo que reflete a medida em que a pessoa se sente entusiasmada, ativa e alerta, 

incluindo emoções como inspiração e determinação, enquanto que, por sua vez, o Afeto 

Negativo consiste numa dimensão geral de distress subjetivo e inclui estados de humor 

negativos tais como ansiedade, medo, hostilidade, desprezo e repulsa (Watson & Tellegen, 

1985). 

Os Afetos Positivo e Negativo indicam funções distintas e complementares (Galinha 

& Pais-Ribeiro, 2005), sugerindo-se que elevado Afeto Positivo se encontra associado à 

ampliação de pensamentos e ações, favorecendo a construção de recursos pessoais a longo 

prazo e otimização de resultados em saúde, enquanto que um elevado Afeto Negativo se 

encontra associado à restrição e foco de pensamentos e ações (Folkman & Moskowitz, 2000; 

Fredrickson, 2004, 2013; Fredrickson & Losada, 2005).  

Fredrickson (2004, 2013) explica, através da Broaden-and-Build Theory, que as 

emoções positivas expandem a consciência, permitindo temporariamente que os indivíduos 
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assimilem mais informações contextuais ao seu redor do que durante estados neutros ou 

negativos, denominado Broaden Effect – Efeito Ampliado. Além disso, a investigação sugere 

que as emoções positivas constroem recursos pessoais, o denominado Build Effect – Efeito 

de Construção. Isto é, as mudanças ascendentes autogeradas nas emoções positivas que os 

indivíduos produzem, por sua vez, aumentam os seus recursos pessoais, incluindo recursos 

cognitivos (por exemplo, trait mindfulness), psicológicos (por exemplo, domínio ambiental), 

sociais (por exemplo, relações positivas com outros) e recursos físicos (por exemplo, 

sintomas de doença reduzidos).  

A investigação com foco no Bem-Estar Subjetivo tende a adotar uma abordagem 

integrativa, isto é, com foco na contribuição dinâmica de fatores pessoais e contextuais sobre 

resultados de Bem-Estar Subjetivo. Esta abordagem sugere que fatores contextuais e 

intrapessoais têm impacto sobre o Bem-Estar Subjetivo, procurando superar dicotomias e 

delimitações reducionistas com a adoção de modelos bottom up (influência das 

circunstâncias externas da vida na experiência subjetiva dos indivíduos) e top down 

(variáveis intrapessoais determinantes do Bem-Estar Subjetivo). Observa-se, deste modo, 

uma tendência de integrar várias linhas de investigação em modelos holísticos com o 

propósito de compreender a interação dinâmica entre diversos fatores no Bem-Estar 

Subjetivo. Esta perspetiva integrativa sugere que o Bem-Estar Subjetivo é influenciado por 

múltiplas variáveis numa interação dinâmica (Brief, Butcher, George, & Link, 1993; Diener 

& Biswas-Dienr, 2000). 

Salienta-se neste contexto a pertinência do Modelo de Recursos do Desenvolvimento, 

conhecido como Developmental Assets®, proposto pelo Search Institute (Benson, 2006), 

pela atenção que presta a estes fatores que beneficiam o desenvolvimento ótimo dos 

adolescentes, com foco em forças, recursos e experiências positivas dos adolescentes e seus 

contextos desenvolvimentais, e que propõe um conjunto de experiências e suportes 

desenvolvimentais sugeridos como importantes para todos os adolescentes durante a 

segunda década da vida (Benson et al., 2011, p.198), a “década adolescente” (Lerner & 

Steinberg, 2009, p.7).  

O Modelo de Recursos do Desenvolvimento identifica relações, oportunidades e 

qualidades pessoais que podem ser exploradas quer ao nível individual, quer contextual 

(familiar, escolar, comunitário), de modo a propiciar aos adolescentes um desenvolvimento 

positivo (Benson, Leffert, Scales, & Blyth, 1998; Benson & Scales, 2011; Benson et al., 

2011; Scales & Leffert, 2004). O Modelo surge no âmbito da Perspetiva do Desenvolvimento 
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Positivo na Adolescência, assente nos pressupostos das Teorias Sistémicas do 

Desenvolvimento e fundamenta-se teoricamente na associação de características ecológicas 

positivas (Recursos Externos) a competências, capacidades e valores (Recursos Internos), 

assumindo que estes Recursos constituem Blocos de Construção - “Building Blocks” - 

dinamicamente interligados (Benson et al., 2006, p.906) que, em combinação, previnem 

comportamentos comprometedores de saúde (Benson & Scales, 2009) e reforçam um 

desenvolvimento bem-sucedido (Benson et al., 2006; Scales, Benson, Leffert, & Blyth, 

2000; Scales et al., 2006). Fundamentado assim pelas Teorias Sistémicas do 

Desenvolvimento, que propõem uma abordagem integrada na compreensão do 

desenvolvimento (Ford & Lerner, 1992; Gottlieb, 1997, Gottlieb, Wahlsten, & Lickluter, 

2006; Lerner & Steinberg, 2004, 2009; Overton, 2006, 1013; Overton & Müller, 2012), a 

potencial plasticidade ontogenética é central ao Modelo de Recursos do Desenvolvimento, 

que reconhece a existência de relações de interdependência recíproca entre os níveis 

biológico, individual e contextual de organização. O reconhecimento de que a regulação do 

desenvolvimento envolve relações indivíduo←→contexto mutuamente influentes entre 

todos os níveis (isto é, relações bidirecionais entre pessoa e ambiente), presume que o 

sistema de desenvolvimento é caracterizado por um potencial de mudança sistemática, isto 

é, pela plasticidade e diversidade. Tal pressupõe que o desenvolvimento humano positivo 

pode ser promovido através da articulação das características dos indivíduos e das ecologias, 

isto é, através de uma convergência entre recursos individuais e condições contextuais 

favoráveis (Benson et al., 2006), o que constitui, de acordo com o Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento, “the fusion of external (i.e., ecological) assets and internal assets” 

(Benson, 2007, p. 38). 

Este Modelo identifica 40 Recursos individuais, conceptualmente agrupados em duas 

dimensões, que compreendem 20 Recursos Externos e 20 Recursos Internos, constituindo 

tanto uma estrutura teórica como um modelo de pesquisa aplicada. Os Recursos Externos 

referem-se às características do ambiente promotoras de saúde, isto é, experiências, relações, 

suporte e oportunidades proporcionadas por pessoas na família, escola, comunidade ou 

pares. Estes Recursos compreendem quatro Categorias: Suporte, Empowerment, Limites e 

Expectativas, e Uso Construtivo do Tempo. Por sua vez, os Recursos Internos consistem em 

crenças, valores e competências e autoperceções que os adolescentes desenvolvem 

gradualmente ao longo do tempo em resultado de inúmeras experiências. O crescimento 

destes recursos constitui um processo idiossincrático de autorregulação. Os Recursos 



 

 

 

235 

 

Internos incluem também quatro Categorias: Compromisso com a Aprendizagem, Valores 

Positivos, Competências Sociais, e Identidade Positiva. No Quadro 1 apresentamos de forma 

sumária o Modelo (para uma análise aprofundada, consultar Benson, 2006; 2007; Benson et 

al., 1998; Benson et al., 2006; Benson & Scales, 2011; Benson et al., 2011; Scales & Leffert, 

2004, Soares, Pais-Ribeiro, & Silva, 2018a, 2018b).  

Das formulações teóricas no âmbito das Teorias Sistémicas do Desenvolvimento 

emergem vários pressupostos que orientam a investigação do Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento. O pressuposto central na teoria subjacente ao Modelo é colocado como 

“the more assets, the better” (Benson et al., 2007, p.38). Isto é, refere-se à abordagem de 

Construção de Recursos, a qual sugere que quanto maior o número de experiências positivas 

o adolescente revelar, maior a probabilidade de apresentar um desenvolvimento bem-

sucedido (Benson et al., 2006; Benson et al., 2011). A consequência desta função aditiva é 

o inverso da observada na investigação sobre fatores de risco: o impacto cumulativo de 

fatores de risco, isto é, resultados negativos aumentam aditiva ou exponencialmente à 

medida que aumenta o número de fatores de risco (Esbensen, Peterson, Taylor & Freng, 

2009; Friedman & Chase-Lansdale, 2002; Rutter, 19887). Benson et al. (2011, p.204) 

explicam que “um Recurso do Desenvolvimento é um agente ou característica do indivíduo 

ou das suas ecologias desenvolvimentais (…) que está relacionado com o aumento da 

probabilidade de resultados positivos”, os quais “aumentam aditivamente ou 

exponencialmente à medida que o número de Recursos do Desenvolvimento aumenta”. 

Assim, é sugerido um efeito cumulativo, indicando que a experiência de um número superior 

de Recursos externos e internos está negativamente associada a resultados negativos no 

desenvolvimento (tais como, depressão, comportamento antissocial, problemas escolares) e 

positivamente associado a resultados positivos (tais como desempenho acadêmico bem-

sucedido e experiência de bem-estar subjetivo) (Benson et al., 1998; Filbert & Flynn, 2010; 

Leffert et al., 1998; Sesma, Mannes & Scales, 2013).  

Deste modo, sugere-se que o número total de Recursos que o adolescente 

experimenta tem consideráveis implicações na sua saúde e bem-estar, independentemente 

do resultado especificamente em estudo. Contudo, a investigação indica que cada resultado 

não é afetado similarmente por exatamente os mesmos Recursos, sugerindo que vários 

Recursos específicos, ou subconjuntos de Recursos, predizem melhor resultados, variando 

os recursos conforme o resultado em foco (Benson & Scales, 2011). 
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Contudo, observam-se, na revisão da literatura, poucos estudos no âmbito da 

Perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes que explorem a relação entre a 

experiência de Recursos do Desenvolvimento e a experiência de Afeto Positivo e Negativo. 

Assim, salienta-se a relevância de entender como cada uma destas importantes áreas se 

relaciona, dadas as suas implicações para a promoção de um desenvolvimento positivo na 

adolescência.  

O objetivo do presente estudo consiste em explorar a relação entre a experiência de 

Recursos do Desenvolvimento e Afeto Positivo e Afeto Negativo, analisando 

especificamente quais os Recursos Internos e Recursos Externos compreendidos pelo 

Modelo que constituem preditores tanto de Afeto Positivo como de Afeto Negativo em 

adolescentes portugueses.  

 

Método 

 

Participantes 

Foi avaliada uma amostra de conveniência constituída por 503 estudantes que se 

encontravam a frequentar o sistema de ensino entre o 9º e o 12º ano de escolaridade de uma 

escola pública da região Norte de Portugal, com idades compreendidas entre os 13 e 19 anos 

de idade (M = 15,92; DP = 1,17), maioritariamente do género feminino (63%). 

  

Material  

Afeto Positivo e Afeto Negativo   

Avaliado através de Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), desenvolvida 

por Watson et al. (1988) e validada para Portugal por Galinha e Pais-Ribeiro (2005). Esta 

escala consiste em 20 emoções que representam as categorias de emoções de Afeto Positivo 

e Afeto Negativo. Os participantes respondem à pergunta “Em que medida sentiste cada uma 

das emoções durante as últimas semanas”, com cinco opções de resposta que variam de “1 

=Nada ou muito ligeiramente” a “5= Extremamente”. Pontuações mais elevadas indicam 

maior experiência das emoções. No presente estudo os resultados da análise de consistência 

interna da escala apresentam valores considerados aceitáveis (Cronbach, 1951): Afeto 

Positivo α = 0,87; Afeto Negativo α = 0,86.  
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Recursos do Desenvolvimento 

Perfis da Vida de Estudante: Atitudes e Comportamentos (A&B) - Questionário 

desenvolvido pelo Search Institute – Profile of Student Life: Attitudes and Behaviors ® 

(A&B) (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998; Search Institute, 2017) e validado para 

português-europeu por Soares, Pais-Ribeiro e Silva (2018b). A avaliação da experiência dos 

40 Recursos individuais compreende 92 itens, que consistem, a sua maioria, afirmações 

relativamente às quais são apresentadas opções de resposta numa escala tipo Likert de cinco 

posições que variam entre, por exemplo, 1 = concordo muito” e 5 = discordo muito, 1 = nada 

importante e 5 = extremamente importante, 1 = não sou nada assim e 5 = sou muito assim. 

Existem duas abordagens para descrever a experiência de Recursos: 1) Os dados 

podem ser analisados assumindo-se que se trata de uma escala do tipo Likert, sendo que o 

valor obtido em cada um dos Recursos é interpretado da seguinte forma: quanto mais elevada 

a pontuação, maior a experiência do Recurso; 2) Por sua vez, para fins de comunicação, a 

pontuação de cada Recurso pode ser utilizada como variável dicotómica, isto é, o adolescente 

tem ou não tem o Recurso. Desta pontuação de cada um dos 40 Recursos resulta um Índice 

em que a pontuação varia entre 0-40 Recursos, o qual descreve o número médio de Recursos 

que cada adolescente possui. Esta abordagem proporciona ainda a análise do conceito de 

Níveis de Recursos, o qual reflete o continuum mais amplo de desenvolvimento saudável e 

define quatro Níveis de Recursos com base no Índice de Recursos que o adolescente 

experimenta, representando um continuum de desenvolvimento de “At-risk” a “Optimal”, 

assim como o axioma da Construção de Recursos “the more assets, the better”: Nível 1 - At-

risk Development: 0 a 10 Recursos; Nível 2 - Vulnerable Development: 11 a 20 Recursos; 

Nível 3 - Adequate Development: 21 a 30 Recursos; e Nível 4 - Optimal Development: 31 a 

40 Recursos (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998).  

A versão portuguesa do questionário A&B possui características de validade 

similares às da versão original (Soares et al., 2018).Vinte e um dos 40 Recursos são medidos 

por pelo menos 3 itens, a maioria apresenta valores de consistência interna considerados 

aceitáveis, variando de 0,60 a 0,80 (Cronbach, 1951). Treze Recursos são medidos 

utilizando-se itens individuais, pelo que tal avaliação não se aplica. Avaliação da 

consistência interna de Categorias: Suporte α = 0,81; Empowerment α = 0,76; Limites e 

Expectativas α = 0,65; Uso construtivo do tempo α = 0,39 (categoria multidimensional); 

Compromisso com a Aprendizagem α = 0,67; Valores Positivos α = 0,78; Competências 
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Sociais α = 0,72; Identidade Positiva α = 0,83. Análise de Dimensões: Recursos Externos α 

= 0,84; Recursos Internos α = 0,84. 

 

Procedimento 

A aprovação para a realização desta pesquisa foi concedida pela Direção Geral de 

Educação. Este estudo foi realizado de acordo com os princípios éticos e deontológicos 

defendidos pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (2016). A Comissão Nacional de 

Proteção de Dados confirmou o anonimato dos participantes na recolha de dados, dando o 

seu parecer favorável. Foram solicitadas autorizações para a recolha de dados ao Conselho 

Geral e Diretor do Agrupamento de Escolas, e aos Professores. Os Pais/responsáveis legais 

de todos os alunos que participaram do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

informado para a recolha de dados, uso e publicação dos resultados. A recolha de dados foi 

realizada anonimamente no contexto de sala de aula com instruções padronizadas. Os alunos 

a quem os pais/responsáveis legais deram consentimento para a participação, foram 

convidados a responder ao questionário e colocá-lo num envelope. Este estudo assegurou o 

anonimato e a confidencialidade dos dados e a utilização exclusiva destes para fins de 

investigação. 

 

Resultados 

 

Experiência de Afeto Positivo e Afeto Negativo 

O Quadro 2 apresenta os resultados médios (e desvios-padrão entre parênteses) de 

experiência de Afeto Positivo e Afeto Negativo por género, idade, grau de escolaridade e 

amostra total. Os dados indicam que os adolescentes apresentam um resultado médio de 

experiência de Afeto Positivo de 31,48 (DP = 7,68) e de Afeto Negativo de 19,02 (DP = 

6,57). Considerando-se o género, observam-se diferenças estatisticamente significativas nos 

resultados médios de Afeto Positivo os quais indicam que os rapazes (M=33,32; DP=7,53) 

revelam uma experiência superior comparativamente às raparigas (M=30,40; DP=7,59), t 

(493) = 4,15, p < 0,0001.  Relativamente à experiência de Afeto Negativo, considerando-se 

o género, não se observam diferenças estatisticamente significativas nos resultados médios 

entre rapazes (M= 18,48; DP=6,80) e raparigas (M=19,33; DP= 6,45), t (493) =1,38, p = 

0,16. Considerando-se a idade, verificou-se que não existe uma correlação estatisticamente 

significativa entre a idade e a experiência tanto de Afeto Positivo (r (499) = -0,001, p = 0,98), 
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como de Afeto Negativo (r (499) = 0,05, p = 0,26), nas diferentes idades em estudo. 

Considerando-se o grau de escolaridade, os resultados indicam a existência de diferenças 

estatisticamente significativas nos resultados médios de Afeto Positivo, F (3,494) = 2,52, p 

<0,05 (10º<11º). Contudo, relativamente a resultados de experiência de Afeto Negativo, os 

dados indicam a não existência de diferenças estatisticamente significativas entre 

participantes que se encontram a frequentar distintos graus de escolaridade, F (3,494) = 0,44, 

p = 0,72. 

 

Efeito da experiência cumulativa de Recursos do Desenvolvimento na experiência de 

Afeto Positivo e de Afeto Negativo 

O Quadro 3 apresenta os resultados médios (e desvios-padrão entre parênteses) de 

experiência de Afeto Positivo e Afeto Negativo na amostra total de adolescentes e pelos 

quatro Níveis de Recursos que os adolescentes revelam possuir – 0-10, 11-20, 21-30 e 31-40 

Recursos. Para analisar o impacto cumulativo da experiência de Recursos de 

Desenvolvimento na experiência de Afeto Positivo e Afeto Negativo, foi realizada a análise 

de variância (one-way ANOVA, Post-Hoc Bonferroni). Considerando-se a experiência de 

Afeto Positivo, os resultados indicam a existência de diferenças estatisticamente 

significativas em função do Nível de Recursos experimentado pelos adolescentes nos 

diferentes grupos, F (3,463) = 16,06, p < 0,0001 (o teste Post-Hoc Bonferroni indica que 

todos os grupos diferem significativamente entre si), observando-se que os adolescentes com 

Níveis mais elevados de Recursos tendem a revelar uma experiência superior de Afeto 

Positivo. Relativamente à experiência de Afeto Negativo, os resultados sugerem também a 

existência de diferenças estatisticamente significativas em função do Nível de Recursos 

experimentado pelos adolescentes nos diferentes grupos, F (3,463) = 15,90, p < 0,0001 (o 

teste Post-Hoc Bonferroni inidca que todos os grupos diferem significativamente entre si), 

observando-se que os adolescentes com Níveis mais elevados de Recursos tendem a revelar 

uma experiência inferior de Afeto Negativo. 

 

Recursos do Desenvolvimento preditores de Afeto Positivo e Afeto Negativo 

Para determinar que Recursos do Desenvolvimento e que variáveis demográficas 

prediziam resultados de experiência de Afeto Positivo e de Afeto Negativo utilizou-se a 

análise de regressão múltipla stepwise (Quadro 4). Foram incluídos dois conjuntos de 

variáveis preditoras. O primeiro incluiu como variáveis preditoras as medidas demográficas 
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(género, idade e grau de escolaridade do adolescente) e o segundo, em adição, os 40 Recursos 

do Desenvolvimento. Relativamente à experiência de Afeto Positivo, os resultados sugerem 

o género (masculino) como preditor independente e significativo da experiência de Afeto 

Positivo nos adolescentes, representando este fator 4% da variância nos resultados. A adição 

das variáveis de Recursos revelou que o Recurso Interno de Poder Pessoal deu a maior 

contribuição para a predição de Afeto Positivo, assim como os Recursos de Relações com 

Outros Adultos, Autoestima, Programas para adolescentes, Valores Positivos – Controlo, 

Planear e Tomar Decisões, Adolescentes como Recursos, Suporte Familiar, Limites na 

Família, Atividades Criativas, e Competência Interpessoal também produziram 

previsibilidade significativa. O modelo final explicou 34% da variância nos resultados de 

experiência de Afeto Positivo nos adolescentes.  

Relativamente à experiencia de Afeto Negativo os resultados sugerem as variáveis 

demográficas constituem preditores não significativos de Afeto Negativo em adolescentes. 

As variáveis de Recursos revelaram que o Recurso Interno de Sentido de Propósito deu a 

maior contribuição para a predição de Afeto Negativo, assim como os Recursos de Suporte 

familiar, Segurança, Compromisso com a Escola, participação em Programas para 

Adolescentes, Visão Positiva do Futuro Pessoal, e Poder Pessoal também produziram 

previsibilidade significativa. O modelo final explicou 31% da variância nos resultados de 

experiência de Afeto Negativo nos adolescentes. 

 

Discussão 

 

Os resultados do presente estudo indicam que os adolescentes apresentam resultados 

médios de experiência de Afeto Positivo e de Afeto Negativo similares aos indicados por 

Watson et al. (1988) como dados normativos na população de estudantes universitários. 

Verifica-se uma experiência superior de Afeto Positivo comparativamente a Afeto Negativo, 

resultados estes também em linha com o estudo de Watson et al. (1988). De notar que, 

Watson et al. (1988) observaram que os participantes revelam uma experiência de Afeto 

Positivo superior à de Afeto Negativo, independentemente do período de tempo de avaliado 

(isto é, por exemplo, “no momento”, “nas últimas semanas”, “em geral”).  

Considerando-se o género, e contrariamente aos resultados encontrados por Watson 

et al. (1988), observam-se diferenças estatisticamente significativas nos resultados médios, 

que indicam que os rapazes revelam uma experiência de Afeto Positivo superior 
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comparativamente às raparigas. Contudo, relativamente à experiência de Afeto Negativo, 

não se observam diferenças estatisticamente significativas entre rapazes e raparigas. 

Considerando-se a idade, os resultados sugerem que não existe uma correlação 

significativa entre a idade e a experiência tanto de Afeto Positivo como de Afeto Negativo. 

Considerando-se o grau de escolaridade, os resultados sugerem a existência de diferenças 

significativas nos resultados médios de Afeto Positivo, os quais indicam que nos estudantes 

que se encontram a frequentar o 10ºAno se observa uma menor experiência de Afeto Positivo 

comparativamente aos estudantes em frequência no 11ºAno. Contudo, relativamente a 

resultados de experiência de Afeto Negativo os dados indicam a não existência de diferenças 

significativas nos estudantes nos distintos níveis de escolaridade em estudo. 

Por sua vez, os resultados deste estudo suportam a suposição relativamente à natureza 

aditiva dos Recursos de Desenvolvimento, isto é, “the more assets, the better”, em relação 

ao seu impacto em resultados positivos no desenvolvimento em adolescentes, e estendem o 

conhecimento especificamente a resultados de experiência de Afetos Positivo e Negativo. 

Os dados indicam que quanto mais elevado é o Nível de Recursos de Desenvolvimento o 

adolescente afirma experimentar, maior a probabilidade de também revelar uma experiência 

superior de Afeto Positivo e uma experiência inferior de Afeto Negativo. De uma perspetiva 

geral, os dados suportam o pressuposto do Modelo de acumulação de Recursos de que quanto 

maior a experiência de Recursos do Desenvolvimento, melhores resultados os adolescentes 

tendem a apresentar no desenvolvimento, isto é, resultados positivos no desenvolvimento 

aumentam aditivamente à medida que o número de Recursos aumenta.  

A análise sobre a capacidade preditiva de Recursos do Desenvolvimento sobre 

experiência de Afeto Positivo e Afeto Negativo indica que a experiência destes não é afetada 

similarmente pelos mesmos Recursos, mas que Recursos específicos, ou subconjuntos de 

Recursos, melhor predizem resultados tanto de Afeto Positivo como de Afeto Negativo.  

Considerando-se o Afeto Positivo, a análise dos dados indica que as variáveis 

demográficas constituem fracos preditores da experiência de Afeto Positivo, verificando-se 

que apenas a variável género contribui para a variância dos resultados: o género masculino 

surge, assim, como preditor independente e significativo da experiência de Afeto Positivo 

nos adolescentes, representando este fator 4% da variância. Por sua vez, os dados sugerem 

o impacto de um subconjunto de Recursos do Desenvolvimento na predição de Afeto 

Positivo nos adolescentes, indicando que ambos os Recursos Internos e Externos 

contribuíram para a variância nos resultados, constituindo os Recursos Internos preditores 
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mais fortes. Estes resultados são congruentes com estudos anteriores que indicam que as 

variáveis intrapessoais são determinantes mais fortes do Bem-Estar Subjetivo do que os 

fatores contextuais (Diener & Ryan, 2009; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999).  

Os resultados deste estudo sugerem que o Recurso Interno de Poder Pessoal, relativo 

à categoria de Identidade Positiva, constitui o preditor mais forte de Afeto Positivo. No 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento, o Poder Pessoal é definido como o sentimento do 

adolescente que este possui algum grau de controlo sobre as coisas que acontecem. Este 

sentimento de poder está relacionado com o locus de controlo, que descreve as relações 

causais entre comportamento e suas consequências – que o resultado de um comportamento 

seja percebido pelo indivíduo como um resultado de algo fora do seu controlo, ou no seu 

controlo. O Poder Pessoal está também associado com expectativas de autoeficácia – a 

crença sobre a probabilidade de ser capaz de afetar um resultado –, que, por sua vez, está 

relacionado com o conceito de perceção de auto-competência (Scales & Leffert, 2004). 

Relativamente a Recursos Internos, adicionalmente, o Recurso de Autoestima, também 

referente à categoria de Identidade Positiva, também contribuiu para a predição de Afeto 

Positivo. Destaca-se também a importância da experiência de Recursos de Competências 

Sociais, dos quais, o Recurso de Competência Interpessoal – o qual se refere à experiência 

de relações interpessoais saudáveis e reflete em que medida o adolescente revela 

competências como empatia, sensibilidade e capacidade de desenvolvimento de amizades –

, assim como a capacidade pessoal de Planear e Tomar Decisões –, a qual demostra a 

capacidade do adolescente de planear antecipadamente e fazer escolhas – na predição de 

resultados de experiência superior de Afeto Positivo.  

Do mesmo modo, os Recursos Externos, os quais refletem as características da 

ecologia desenvolvimental promotoras de saúde, isto é, experiências, relações e 

oportunidades positivas proporcionadas pela família, escola, comunidade, também 

produziram previsibilidade significativa em resultados de Afeto Positivo. Relativamente à 

categoria de Suporte, destaca-se a importância da experiência de suporte de outros adultos 

que não os pais (Recurso de Relações com Outros Adultos). Por sua vez, relativamente ao 

papel parental, destaca-se o Recurso de experiência de Limites na Família, o qual reflete a 

importância da existência de regras e consequências claras no contexto familiar, assim como 

a relevância da monitorização do comportamento do adolescente. Os resultados salientam 

também a experiência dos Recursos relativos à categoria de Uso Construtivo do Tempo, 

nomeadamente a participação em Programas para Adolescentes – o qual traduz a 
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importância da participação em desportos, clubes ou organizações na escola e/ou na 

comunidade – assim como a participação em Atividades Criativas – isto é, o investimento 

por parte do adolescente em aulas ou na prática de música, teatro, ou outras artes – na 

predição de Afeto Positivo. De notar ainda, relativo à Categoria de Empowerment, os 

resultados destacam também a experiência de Adolescentes como Recursos, o qual reflete a 

importância da capacidade da comunidade proporcionar oportunidades que permitam ao 

adolescente contribuir significativamente para a sociedade, de favorecer o desempenho de 

um papel ativo por parte dos adolescentes.  

Por sua vez, de notar que os Recursos específicos apresentam um coeficiente de 

regressão negativo padronizado em prever a experiência de Afeto Positivo. Estes resultados 

são contrários ao que a teoria e investigação anterior indicavam, carecendo de explicação. 

De modo a esclarecer se consistem em artefactos (regression artifacts) (Salkind, 2010) ou 

se representam explicações significativas da relação entre experiência de Recursos e Afeto 

Positivo, será necessário o desenvolvimento de estudos adicionais. Por exemplo, os dados 

sugerem, contrariamente ao pressuposto pelo Modelo de Recursos do Desenvolvimento, 

uma menor experiência de Suporte Familiar e de Valores Positivos – Controlo preditores de 

Afeto Positivo. O Recurso de Suporte Familiar considera o papel da parentalidade positiva 

no desenvolvimento, com foco em como a família proporciona suporte através de um 

ambiente familiar cuidador. É notória a existência da diversidade de estudos que evidenciam 

a perceção de suporte e cuidado relacionada com uma variedade de resultados positivos em 

adolescentes (Collins, & Steinberg, 2008; Lauren, & Collins, 2009; Vietze, 2011). Este 

Recurso demonstrou um coeficiente de regressão negativo e contribuiu com 1% para a 

variância nos resultados. Contudo, o suporte parental percebido pelos adolescentes pode 

constituir um efeito de pais que se tornam mais atenciosos com adolescentes que 

demonstraram necessidade de uma maior atenção, ao invés do contrário. Neste estudo de 

desenho transversal estas relações não podem ser inferidas.  

A mesma relação pode ser observada relativamente à experiência do Recurso de 

Valores Positivos de Controlo, o qual reflete a adoção de valores relativamente a 

comportamentos de âmbito sexual, assim como de consumo de álcool e/ou substâncias 

ilícitas. Contudo, tal pode constituir um efeito, por exemplo, de experiência de maior 

isolamento. No estudo de Fonte (2011), a autora destacou que os consumidores dedicam 

mais tempo a atividades de lazer passivo, frequentam mais lugares públicos e convivem mais 

com os colegas e/ou professores. Constatou-se, ainda, nesse estudo que os não consumidores 
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permanecem mais tempo ao longo da semana em casa própria e envolvem-se em mais 

atividades de leitura (não escolar) durante o seu lazer.   

Relativamente à experiência de Afeto Negativo, os resultados sugerem que as 

variáveis demográficas não constituem preditores significativos de Afeto Negativo em 

adolescentes. Os dados sugerem o impacto de um subconjunto de Recursos do 

Desenvolvimento na predição de Afeto Negativo, indicando a contribuição de ambos os 

Recursos Internos e Externos para a variância nos resultados, dos quais os Recursos Internos 

constituem também preditores mais fortes. O Recurso Interno de Sentido de Propósito, 

relativo à categoria de Identidade Positiva, constitui o preditor mais forte de Afeto Negativo. 

No Modelo de Recursos do Desenvolvimento, o Sentido de Propósito pode ser considerado 

como encontrar sentido na vida ou como a razão (ou razões) que um indivíduo tem para fazer 

alguma coisa. Na adolescência, os jovens fazem as primeiras de muitas importantes escolhas 

para prosseguir um propósito particular ou propósitos. O Sentido de Propósito proporciona 

uma base para direção e significado (Benson, 2006). Adicionalmente, relativamente a 

Recursos Internos, o Recurso de Poder Pessoal, referente ainda à categoria de Identidade 

Positiva e anteriormente referido, também produziu previsibilidade significativa. Destaca-se 

a importância da experiência de Recursos referentes à Categoria de Compromisso com a 

Aprendizagem, dos quais, o Recurso de Compromisso com a Escola, que salienta a 

importância do adolescente se encontrar ativamente envolvido na aprendizagem, ativamente 

comprometido com os estudos, salientando a interiorização do valor da aprendizagem como 

um compromisso ao longo da vida.  

Do mesmo modo, os Recursos Externos, que proporcionam condições do contexto 

ou ambiente de suporte para otimizar a saúde também produziram previsibilidade 

significativa em resultados de Afeto Negativo. Relativo à categoria de Suporte, destaca-se a 

importância da experiência de Suporte Familiar, que reflete a experiência de afeto e suporte 

parental como preditores de menor Afeto Negativo. De notar, ainda, que relativamente à 

Categoria de Empowerment, os resultados destacam a importância da experiência de 

Segurança, isto é, de os adolescentes se sentirem seguros em casa, na escola, na vizinhança 

e na comunidade, também produziram previsibilidade significativa. Adolescentes que 

expressam sentimento de segurança têm uma maior probabilidade de se sentirem saudáveis 

do que aqueles que percecionam a sua segurança ameaçada (Benson, 2006).  

Por sua vez, de notar que, tal como relativo à experiência de Afeto Positivo, observa-

se que Recursos específicos apresentam um coeficiente de regressão negativo padronizado 
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em prever a experiência de Afeto Negativo, sendo que estes resultados são contrários ao que 

a teoria e investigação anterior sugeriam, carecendo de explicação adicional. Por exemplo, 

os dados sugerem, contrariamente ao pressuposto pelo Modelo, que o Recurso de 

participação em Programas para adolescentes constitui um preditor da experiência de 

elevado Afeto Negativo. A participação em Programas para Adolescentes, de carácter 

desportivo (em clubes ou organizações na escola e/ou na comunidade) pode constituir um 

efeito experiência de stress pelas características de rigor e de competição intrínsecas às 

atividades desportivas. Pode ainda constituir um efeito de adolescentes que participam nestes 

Programas por indicação, isto é, recomendação por necessidade de inclusão em atividades 

deste âmbito de modo a beneficiar da sua experiência dada a sua contribuição para o 

desenvolvimento saudável dos adolescentes através de uma variedade de atividades (Benson, 

2006; Holt, 2016; Roth, & Brooks-Gunn, 2015), ao invés do contrário. Neste estudo de 

desenho transversal estas relações não podem ser inferidas.  

A mesma relação pode ser observada relativamente à experiência do Recurso de 

Visão Positiva do Futuro Pessoal, o qual reflete em que medida o adolescente é otimista 

sobre o seu futuro. Estes resultados podem sugerir a projeção para o futuro de uma 

experiência de otimismo, uma expetativa de experiência de um futuro otimista, o qual não 

sendo experienciado no momento presente. Isto é, questões relativas a uma visão positiva do 

futuro podem refletir uma ansiedade, sentida no momento atual, em “ser-se adulto”, a qual 

é frequentemente expressa pelos adolescentes.  

Em suma, estes resultados destacam um subconjunto de Recursos que contribuíram 

para explicar a variância na experiência de resultados de Afeto Positivo e Afeto Negativo. 

De salientar que, para além da importância desta análise da contribuição de Recursos 

específicos para resultados particulares, e embora se reconheça a utilidade de selecionar 

Recursos específicos de modo a definir estratégias de intervenção, importa notar que estas 

experiências constituem parte integrante de um conjunto global de Recursos que favorecem 

um desenvolvimento ótimo, notando-se que estes podem funcionar tanto diretamente, como 

em combinação para explicar o desenvolvimento bem-sucedido (Benson et al., 2006). Neste 

sentido, Leffert et al. (1998) sugerem que os Recursos não operam isoladamente, isto é, 

alguns Recursos podem funcionar como precursores de outros Recursos – por exemplo, 

relativamente ao Recurso de Serviço aos Outros, Scales e Roehllkepartain (2004) sugerem 

que esta ação gera a experiência de outros Recursos, tais como Adultos como Modelo de 

Comportamento, Adolescentes como Recursos, Poder Pessoal.  
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Deste modo, a identificação dos principais preditores de experiência de Afeto 

Positivo e de afeto Negativo pode favorecer o desenvolvimento de estratégias dirigidas a 

propiciar a sua experiência. Contudo, sugere-se a importância da adoção de uma abordagem 

holística na promoção de um desenvolvimento ótimo, pelo que, ao adotar o Modelo de 

Recursos do Desenvolvimento, a estratégia essencial deverá focar a construção de todos os 

Recursos na vida dos adolescentes.  

No seguimento das previsões deste estudo, e em congruência com estudos anteriores 

(Diener, 2000; Fredrickson, 1998, 2001; Watson et al., 1988; Watson, Clark, & Carey, 

1988), os resultados indicam que Afeto Positivo e Afeto Negativo devem ser medidos 

separadamente, uma vez que estes consistem constructos distintos, cada um correlacionado 

com diferentes variáveis e permitindo diferentes conclusões.   

Os resultados deste estudo devem ser interpretados tendo em consideração as 

limitações seguidamente expostas. Dado o desenho transversal deste estudo, não podem ser 

inferidas relações causais entre a experiência tanto de Afeto Positivo, como de Afeto 

Negativo, e Recursos do Desenvolvimento. Torna-se, pois, necessário o desenvolvimento de 

estudos longitudinais para determinar se resultados de Afeto Positivo e Afeto Negativo 

constituem uma consequência ou um determinante da experiência de Recursos do 

Desenvolvimento. Por outro lado, as medidas utilizadas basearam-se em autorrelato, como 

tal, refletem uma perceção de carácter subjetivo. Por sua vez, relativamente a alguns dos 

coeficientes de regressão negativos, pode também ser razoável tratá-los como anomalias que 

podem decorrer do facto de a amostra não ser representativa, erro de medição ou outros 

artefactos relacionados com instrumento ou desenho adotados. Por este motivo sugere-se a 

necessidade de futura investigação com adoção de desenhos longitudinais com foco: na 

experiência dos 40 Recursos individuais; na interação entre os distintos Recursos; as suas 

fontes de desenvolvimento; e a sua relação com resultados no desenvolvimento, isto é, o seu 

papel em resultados específicos no desenvolvimento de modo a analisar a importância de 

cada Recurso em distintos resultados no desenvolvimento. Sugere-se neste sentido, a 

importância de, para além da utilização de medidas baseadas em autorrelato, a inclusão em 

estudos futuros de triangulação da medição de Recursos através de outras fontes de 

informação, tais como pais ou professores. 

Deste modo, sugere-se que o Modelo de Recursos do Desenvolvimento, com foco 

uma abordagem de Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes, proporciona uma 

perspetiva holística e integrativa na promoção um desenvolvimento bem-sucedido na 
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adolescência, considerando vários domínios do desenvolvimento, incluindo diversos 

contextos desenvolvimentais, e contribuindo para a compreensão de distintos resultados 

positivos no desenvolvimento como elevada experiência de Afeto Positivo e reduzida 

experiência de Afeto Negativo. 

Sugere-se que o número total de Recursos que os adolescentes experimentam tem 

consideráveis implicações no seu Bem-Estar, contudo, sugere-se também que cada resultado 

não é afetado similarmente por exatamente os mesmos Recursos. Em vez disso, em adição 

ao princípio da natureza aditiva de Recursos, observa-se que Recursos específicos, ou 

subconjuntos de Recursos, melhor predizem resultados de experiência de Afeto Positivo e 

Negativo.  

Os resultados deste estudo ampliam o conhecimento sobre a experiência de Recursos 

em relação ao seu impacto em resultados positivos no desenvolvimento durante a 

adolescência, fornecendo conhecimento sobre como promover a experiência de elevado 

Afeto Positivo e reduzido Afeto Negativo. Ao adotar o Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento, sugere-se a provável eficácia da adoção de uma dupla estratégia com vista 

a construir todos os 40 Recursos, assim como especialmente visando conjuntos específicos 

de Recursos com foco na experiência de emoções de modo a conduzir os adolescentes ao 

que Fredrickson (2004, p.1375) designa de “higher ground of optimal well-being”. Neste 

sentido, Fredrickson (2004, p. 1375) sugere uma importante mensagem, “people should 

cultivate positive emotions in their own lives and in the lives of those around them, not just 

because doing so makes them feel good in the moment, but also because doing so transforms 

people for the better and sets them on paths toward flourishing and healthy longevity”. 

Sugere-se a utilidade teórica e prática da utilização do Modelo de Recursos do 

Desenvolvimento na compreensão da experiência afetiva dos adolescentes, e de uma 

abordagem de Construção de Recursos na otimização da saúde e bem-estar.    
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Quadro 1 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento – Developmental Assets®  

 

 

Nota. Copyright © 2012, Search Institute, Minneapolis, MN; 800-888-7828; www.search-

institute.org. All rights reserved. Do not reproduce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos do Desenvolvimento  

Recursos Externos Recursos Internos 

Categoria Suporte  

    Recurso 1: Suporte familiar 

    Recurso 2: Comunicação familiar positiva 

    Recurso 3: Relações com outros adultos   

    Recurso 4: Vizinhança atenciosa 

    Recurso 5: Ambiente escolar cuidador 

    Recurso 6: Envolvimento dos pais com a escola 

Categoria Empowerment  

    Recurso 7: Comunidade valoriza os adolescentes   

    Recurso 8: Adolescentes como recursos   

    Recurso 9: Serviço aos outros 

    Recurso 10: Segurança 

Categoria Limites e Expetativas  

    Recurso 11: Limites na família   

    Recurso 12: Limites na escola 

    Recurso 13: Limites na vizinhança   

    Recurso 14: Adultos modelo de comportamento   

    Recurso 15: Influência positiva dos amigos   

    Recurso 16: Elevadas expectativas 

Categoria Uso Construtivo do tempo 

    Recurso 17: Atividades criativas   

    Recurso 18: Programas para Adolescentes 

    Recurso 19: Comunidade religiosa 

    Recurso 20: Tempo em casa 

Categoria Compromisso com a Aprendizagem 

    Recurso 21: Motivação para a aprendizagem   

    Recurso 22: Compromisso com a escola   

    Recurso 23: Trabalho de casa 

    Recurso 24: Relação com a escola  

    Recurso 25: Satisfação com a leitura   

Categoria Valores Positivos 

    Recurso 26: Atenção 

    Recurso 27: Igualdade e justiça social   

    Recurso 28: Integridade 

    Recurso 29: Honestidade 

    Recurso 30: Responsabilidade   

    Recurso 31: Controlo 

Categoria Competências Sociais  

    Recurso 32: Planear e tomar decisões 

    Recurso 33: Competência interpessoal   

    Recurso 34: Competência cultural 

    Recurso 35: Capacidade de resistência 

    Recurso 36: Resolução de conflitos pacífica 

Categoria Identidade Positiva  

    Recurso 37: Poder pessoal 

    Recurso 38: Autoestima 

    Recurso 39: Sentido de propósito 

    Recurso 40: Visão positiva do futuro pessoal 

http://www.search-institute.org/
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Quadro 2  

Resultados Médios (e Desvios-Padrão entre Parênteses) de Afeto Positivo e Afeto Negativo 

por Género, Idade, Grau de Escolaridade e Amostra Total 

 

Nota. Para Afeto Positivo, resultados elevados indicam maior experiência de afeto Positivo, 

melhor funcionamento; para Afeto Negativo resultados elevados indicam maior experiência 

de Afeto Negativo, pior funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afeto 

Género Grau de Escolaridade Amostra 

Total 

Masculino 

(n = 182) 

M (DP) 

Feminino 

(n = 313) 

M (DP) 

9º Ano 

(n = 107) 

M (DP) 

10º Ano 

(n = 175) 

M (DP) 

11º Ano 

(n = 139) 

M (DP) 

12º Ano 

(n = 77) 

M (DP) 

 

(n=500) 

M (DP) 

Afeto Positivo 33,32 

(7,53) 

30,40 

(7,59) 

31,87 

(7,76) 

30,28 

(8,01) 

32,59  

(7,53) 

31,65  

(6,82) 

31,48  

(7,68) 

Afeto 

Negativo 

18,48 

(6,80) 

19,33 

(6,45) 

18,68 

(7,19) 

19,05 

(6,69) 

18,85  

(6,00) 

19,75  

(6,46) 

19,02  

(6,57) 
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Quadro 3 

Médias (Desvios-Padrão entre Parenteses) de Afeto Positivo e Afeto Negativo por Nível de 

Recursos  

Nota. Para Afeto Positivo, resultados elevados indicam maior experiência de afeto Positivo, 

melhor funcionamento; para Afeto Negativo resultados elevados indicam maior experiência 

de Afeto Negativo, pior funcionamento; * p< 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amostra Total 

(n=467) 

M (DP) 

Nível de Recursos 

 Nível 1 

0 – 10  

(n=28) 

M (DP) 

Nível 2 

11 – 20 

(n=238) 

M (DP) 

Nível 3 

21 – 30 

(n=185) 

M (DP) 

Nível 4 

31 – 40 

(n=16) 

M (DP) 

 

 

F 

 

Afeto 

Positivo 

31,48 (7,65) 25,96 (8,25) 30,15 (7,27) 33,62 (7,27) 36,81 (6,39) 16,06* 

Afeto 

Negativo 

19,02 (6,57) 24,43 (8,69) 20,13 (6,59) 17,15 (5,48) 16,25 (5,12) 15,90* 
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Quadro 4 

Preditores de Afeto Positivo e Afeto Negativo (Análise de Regressão Stepwise)  

 

Nota. *p < 0,05, **p < 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Preditor 
β T ΔR2 R2 (Adj) 

Afeto Positivo  

 1 Género  0,09 2,26* 0,04 0,04 

 2 Poder pessoal (37)  0,17 3,76** 0,13 0,17 

 3 Relações com outros adultos (3) 0,17 3,96** 0,07 0,23 

 4 Autoestima (38) 0,16 3,37** 0,02 0,25 

 5 Programas para adolescentes (18) 0,10 2,50** 0,02 0,27 

 6 Valores positivos – controlo (31) -0,16 -3,96** 0,02 0,28 

 7 Planear e tomar decisões (32) 0,11 2,59** 0,02 0,30 

 8 Adolescentes como recursos (8) 0,17 3,37** 0,01 0,31 

 9 Suporte familiar (1) -0,16 -3,08** 0,01 0,32 

 10 Limites na família (11) 0,10 2,50** 0,01 0,32 

 11 Atividades criativas (17) 0,08 2,07* 0,01 0,33 

 12 Competência interpessoal (33) 0,08 2,03* 0,01 0,34 

 

Afeto Negativo 

 1 Sentido de propósito (39) -0,27 -5,79** 0,18 0,18 

 2 Suporte familiar (1)  -0,23 -5,27** 0,05 0,23 

 3 Segurança (10) -0,21 -5,23** 0,04 0,27 

 4 Compromisso com escola (22) -0,13 -3,24** 0,02 0,29 

 5 Programas para adolescentes (18) 0,10 2,57** 0,01 0,30 

 6 Visão positiva do futuro pessoal (40) 0,15 3,25** 0,01 0,30 

 7 Poder pessoal (37) -0,13 -2,64** 0,01 0,31 
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Discussão 
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O Modelo de Recursos do Desenvolvimento, com foco numa abordagem de um 

desenvolvimento positivo dos adolescentes, proporciona uma abordagem holística na 

promoção de um desenvolvimento bem-sucedido considerando vários domínios do 

desenvolvimento, quer seja psicológico, físico e/ou socio-emocional, incluindo distintos 

contextos desenvolvimentais, como a família, escola e comunidade, e compreendendo 

diversos resultados indicadores de um desenvolvimento ótimo. Os resultados deste estudo 

sugerem a aplicabilidade e utilidade do Modelo como estratégia de um desenvolvimento 

positivo na adolescência, demonstrando ser culturalmente válido, relevante na população de 

adolescentes portugueses.  

Considerando-se os resultados deste estudo através de uma perspetiva geral, sugere-

se que os adolescentes não experimentam Recursos suficientes, experimentando em média 

cerca de metade dos 40 Recursos individuais incluídos no Modelo. Estes resultados 

salientam a importância da sugestão de que, de acordo com o Modelo, “youth-development 

efforts should focus on sustaining the positive strengths present in a young person’s life and 

building upon them” (Benson, 2006, p.67).  

Observamos que os elementos que constituem tanto os Recursos Externos como 

Internos tendem a ter uma validade comparável entre género, idade e grau de escolaridade, 

embora os resultados deste estudo indiquem que estes possam ser expressos ou 

experimentados de forma distinta nos diversos subgrupos analisados. Sugerem-se 

semelhanças e diferenças na forma como os diferentes Recursos podem funcionar em 

diferentes subgrupos. Observam-se diferenças entre géneros na experiência de Recursos, 

indicando que raparigas e rapazes expressam ou experimentam de forma distinta os Recursos 

do Desenvolvimento. Por sua vez, e embora o desenho do estudo adotado seja de carácter 

transversal, os resultados sugerem uma menor experiência de Recursos ao longo da 

adolescência, observando-se que quanto maior a idade, menor a experiência de Recursos do 

Desenvolvimento. Neste sentido, considerando-se o grau de escolaridade também se observa 

uma menor na experiência de diversos Recursos, o que sugere que a experiência destes pode 

ser contextualmente influenciada pelo grau de escolaridade. Estudos anteriores sugerem que 

o número de Recursos que os adolescentes experimentam declina ao longo da adolescência, 

sendo que esta tende a estabilizar no final da adolescência (Benson, 2006; Benson et al., 

1998; Leffert et al., 1998). A adolescência constitui um período de ajustamento, pelo que 

este declínio observado na média de experiência de Recursos pode em parte refletir um 
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processo de crescimento-diferenciação necessário a uma transição bem-sucedida para a 

adultez emergente (Benson, 2006). A adolescência constitui e deve constituir um período de 

mudanças significativas, sendo que estratégias de Construção de Recursos podem não 

prevenir este declínio na experiência de Recursos ao longo da adolescência. O objetivo deve 

focar em: reduzir o nível de declínio na experiência de Recursos no início da adolescência; 

promover um “bottoming out” anterior da experiência de Recursos; e facilitar uma 

recuperação mais precoce e maior do nível de Recursos no final da adolescência (Benson, 

2006, p. 65).  

De notar que, estes dois tipos de resultados, que representam aspetos de similaridade 

e diversidade, permitem a identificação de Recursos relevantes para todos os adolescentes, 

ao mesmo tempo que indicam a importância de Recursos específicos em adolescentes com 

diferentes características o que proporciona o desenvolvimento de estratégias de promoção 

de um desenvolvimento positivo para além de culturalmente relevantes, apropriadas ao 

género e idade, e influências contextuais, sensíveis às necessidades dos adolescentes, 

atendendo assim às suas características particulares. Por sua vez, esta variedade de relações 

observadas que sugerem algo de distintivo em como alguns adolescentes experimentam ou 

expressam os Recursos, indicam a importância de considerar estas diferenças identificadas 

na experiência de Recursos ao procurar promover um desenvolvimento positivo nos 

adolescentes. Neste sentido, sugere-se a necessidade de futura investigação para 

compreender como os adolescentes em distintos contextos e culturas experimentam de 

formas semelhantes e de formas distintas os Recursos do Desenvolvimento, salientando-se 

assim a importância de examinar tanto as características únicas, como as características 

comuns entre estes. 

Por sua vez, a análise dos dados deste estudo relativamente à experiência de Recursos 

do Desenvolvimento em relação a resultados no desenvolvimento dos adolescentes sugerem 

o pressuposto do Modelo relativamente à natureza aditiva dos Recursos do 

Desenvolvimento, isto é, “the more assets, the better”, em relação ao seu impacto sobre 

resultados positivos no desenvolvimento, incluindo experiência superior de Thriving, melhor 

Perceção de Estado de Saúde, maior Satisfação com a Vida, maior experiência de Afeto 

Positivo e menor experiência de Afeto Negativo. De uma perspetiva geral, os dados 

sustentam o pressuposto do Modelo de acumulação de Recursos de que quanto maior a 

experiência de Recursos do Desenvolvimento, melhores resultados os adolescentes tendem 
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a apresentar no desenvolvimento, isto é, resultados positivos no desenvolvimento aumentam 

aditivamente à medida que o número de Recursos aumenta.  

É importante notar as implicações destes resultados, uma vez que, embora se observe 

este impacto da experiência de Recursos sobre resultados positivos no desenvolvimento dos 

adolescentes, observa-se que, de uma forma geral, os adolescentes não experimentam 

Recursos suficientes. Através da análise da percentagem de adolescentes em cada um dos 

quatro Níveis de Recursos propostos pelo Modelo, que representam um continuum de 

desenvolvimento de “At-risk” a “Optimal”, assim como o axioma de Construção de 

Recursos “the more assets, the better” (definidos com base na quantidade de Recursos que 

um adolescente possui) observa-se que 6% se encontra na categoria de At-risk Development, 

51% na categoria de Vulnerable Development, 40% na categoria de Adequate Development 

e 4% na categoria de Optimal Development. De notar que, embora se observe o impacto da 

experiência de Recursos sobre resultados positivos no desenvolvimento, os dados indicam 

por sua vez que 57% dos adolescentes experimentam 20 ou menos de 40 Recursos que 

incluem o Modelo, sugerindo que, de uma forma geral, os adolescentes não experimentam 

os Recursos suficientes que os colocam no estado e processo de Optimal Development. 

Salienta-se neste sentido que, os dados do presente estudo indicam, pela associação 

entre variáveis, a aplicabilidade para população portuguesa da adoção do conceito de Níveis 

de Recursos e respetivos pontos corte definidos no Modelo original (Nível 1 – At-risk 

Development: 0 a 10 Recursos; Nível 2 – Vulnerable Development: 11 a 20 Recursos; Nível 

3 – Adequate Development: 21 a 30 Recursos; e Nível 4 – Optimal Development: 31 a 40 

Recursos) (Benson et al., 1998; Leffert et al., 1998). Os resultados deste estudo indicam 

assim a importância com que se reveste a quantidade de Recursos que um adolescente 

experimenta para o alcançar de um desenvolvimento positivo. Estes resultados suportam a 

aplicabilidade dos Recursos individuais incluídos no Modelo para a população portuguesa.  

Por sua vez, os resultados indicam também a importância da diversidade de Recursos 

que o adolescente experimenta, no sentido em que, os dados indicam que distintos resultados 

positivos no desenvolvimento dos adolescentes não são afetados similarmente por 

exatamente os mesmos Recursos. Em vez disso, os dados suportam a sugestão de que 

Recursos específicos melhor predizem resultados, Recursos estes cuja contribuição depende 

do resultado particularmente em atenção.  

Observa-se assim, nos resultados deste estudo o impacto de subconjuntos de 

Recursos do Desenvolvimento na predição de distintos resultados de um desenvolvimento 
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positivo nos adolescentes. Por sua vez, os resultados destacam ainda subconjuntos de 

Recursos que contribuíram para explicar a variância em mais do que um resultado de um 

desenvolvimento ótimo. De uma perspetiva geral, tanto os Recursos Externos como Internos 

contribuíram para a variância nos distintos resultados no desenvolvimento, salientando-se a 

contribuição mais forte de Recursos Internos tanto em resultados de experiência superior de 

Thriving, como melhor Perceção de Estado de Saúde, maior Satisfação coma Vida, maior 

experiência de Afeto Positivo e menor experiência de Afeto Negativo.  

Os Recursos Internos referem-se a competências, valores e autoperceções que os 

adolescentes desenvolvem gradualmente ao longo do tempo como resultado de inúmeras 

experiências, sendo o crescimento destes Recursos um processo idiossincrático de 

autorregulação. Especificamente, os Recursos Internos relativos à categoria de Identidade 

Positiva, nomeadamente o Recurso de Poder Pessoal deu o maior contributo para a predição 

de experiência superior de Thriving global e de Afeto Positivo, assim como o Recurso de 

Autoestima deu o maior contributo para a predição tanto de melhor Perceção do Estado de 

Saúde como de maior Satisfação com a Vida. Relativamente a esta categoria de Recursos de 

Identidade Positiva, salienta-se também o importante papel que desempenha a experiência 

do Recurso de Sentido de Propósito para a predição de uma menor experiência de Afeto 

Negativo. É notória a contribuição dos Recursos de Identidade Positiva nos resultados de 

um desenvolvimento positivo. Salienta-se a importância do papel que desempenha o Recurso 

de Poder Pessoal também em resultados de menor experiência de Afeto Negativo; o Recurso 

de Autoestima em resultados de maior experiencia de Afeto Positivo; o Recurso de Visão 

Positiva do Futuro Pessoal em resultados de melhor Perceção do Estado de Saúde e maior 

Satisfação com a Vida; o Recurso de Sentido de Propósito em resultados de maior Satisfação 

com a Vida 

Destaca-se a contribuição de outros importantes Recursos Internos no 

desenvolvimento. De notar, a importância de Recursos de Competências Sociais, dos quais 

que se destaca a capacidade pessoal de Planear e Tomar Decisões na predição tanto de 

resultados de experiência superior de Thriving, como de melhor Perceção de Estado de 

Saúde, maior Satisfação coma Vida, assim como maior experiência de Afeto Positivo. 

Relativamente ao papel de Recursos Internos, de notar ainda os Recursos relacionados com 

a Categoria de Compromisso com a Aprendizagem, nomeadamente o Recurso de Motivação 

para a Aprendizagem em resultados de experiência superior de Thriving, assim como o 
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Recurso de Compromisso com a Escola em resultados de experiência superior de Thriving, 

maior Satisfação com a Vida e menor experiência de Afeto Negativo. 

Do mesmo modo, os Recursos Externos que proporcionam condições do contexto ou 

ambiente de suporte para otimizar um desenvolvimento positivo, também produziram 

previsibilidade significativa em diversos resultados. Os Recursos Externos referem-se às 

características da ecologia desenvolvimental promotoras de saúde, isto é, experiências, 

relações e oportunidades positivas proporcionadas pela família, pares, escola, comunidade. 

Os resultados do presente estudo destacam a importância da experiência do Recurso de 

participação em Programas para Adolescentes, relativo à categoria de Uso Construtivo do 

Tempo, o qual traduz a importância da participação em desportos, clubes ou organizações 

na escola e/ou na comunidade também produziu previsibilidade significativa em resultados 

de experiência superior de Thriving, melhor Perceção do Estado de Saúde e maior 

experiência de Afeto Positivo. Ainda relativamente a Uso Construtivo do Tempo, salienta-

se a importância do Recurso de participação em Atividades Criativas, isto é, o investimento 

por parte do adolescente em aulas ou na prática de música, teatro, ou outras artes, em 

resultados de experiência superior de Thriving e Afeto Positivo.  

Relativamente à categoria de Suporte, os Recursos relacionados com o contexto 

familiar, nomeadamente Suporte Familiar e Comunicação Familiar Positiva, assim como 

experiência de Suporte de Outros Adultos também surgem como Recursos a destacar em 

resultados de maior Satisfação com a Vida, menor experiência de Afeto Positivo e menor 

experiência de Afeto Negativo. De notar ainda, os resultados relativos a Recursos 

relacionados com a Categoria de Empowerment. Destaca-se a importância da experiência de 

Segurança, isto é, de os adolescentes se sentirem seguros em casa, na escola, na vizinhança 

e na comunidade, para resultados de uma melhor Perceção do Estado de Saúde e menor 

experiência de Afeto Negativo. Destaca-se também o papel do Recurso de Serviço aos 

Outros, o qual traduz a importância de desempenhar serviços comunitários em resultados de 

uma experiência superior de Thriving. Por sua vez, salienta-se também a experiência de 

Adolescentes como Recursos em resultados de melhor Perceção de Saúde, maior Satisfação 

com a Vida e maior experiência de Afeto Positivo, o qual reflete a importância de capacitar 

os adolescentes ao ponto de estes se sentirem valorizados, que sintam que os outros os veem 

com recursos, assim como a importância da capacidade da comunidade proporcionar 

oportunidades que permitam ao adolescente contribuir significativamente para a sociedade, 

de favorecer o desempenho de um papel ativo por parte dos adolescentes.  
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Estes resultados destacam assim subconjuntos de Recursos que contribuíram para 

explicar a variância em mais do que um resultado de um desenvolvimento positivo ao longo 

da adolescência. Ressalvamos que, para além da importância desta análise da contribuição 

de Recursos específicos para resultados particulares de um desenvolvimento bem-sucedido, 

e embora se reconheça a utilidade de selecionar Recursos específicos para o planeamento de 

programas de intervenção, importa notar que estas experiências constituem parte integrante 

de um conjunto global de Recursos que propiciam o alcançar de um desenvolvimento ótimo, 

notando-se que estes podem funcionar tanto diretamente, como em combinação para explicar 

o desenvolvimento bem-sucedido (Benson et al., 2006). Sugere-se que os Recursos não 

operem isoladamente, isto é, por exemplo, alguns Recursos podem funcionar como 

precursores de outros Recursos (Leffert et al., 1998; Scales & Roehllkepartain, 2004). Deste 

modo, a identificação dos principais preditores de experiência de resultados de um 

desenvolvimento positivo pode favorecer o desenvolvimento de estratégias dirigidas a 

propiciar a sua experiência. Contudo salienta-se a importância da adoção de uma abordagem 

holística na promoção de um desenvolvimento ótimo, pelo que, ao adotar o Modelo de 

Recursos do Desenvolvimento, a estratégia essencial foca construir todos os Recursos na 

vida dos adolescentes.  

Neste sentido, sugere-se a necessidade de futura investigação com foco em: 

experiência dos 40 Recursos individuais; interação entre distintos Recursos; fontes de 

desenvolvimento de Recursos; relação entre Recursos com resultados no desenvolvimento, 

isto é, o seu papel em resultados específicos no desenvolvimento de modo a analisar a 

importância de cada Recurso em distintos resultados. Sugere-se neste sentido, a importância 

de, para além da utilização de medidas baseadas em autorrelato, a inclusão em estudos 

futuros de triangulação da medição de Recursos através de outras fontes de informação, tais 

como pais ou professores., assim como a adoção de desenhos longitudinais.  

Estudos anteriores indicam a aplicabilidade do Modelo em distintos contextos e 

culturas, sugerindo-se que a identificação e avaliação de Recursos permite o 

desenvolvimento de programas baseados em estratégias de Construção de Recursos 

culturalmente específicas e inclusivas (Acosta et al., 2013; Atkiss et al., 2011; Chinman et 

al., 2012; Chinman et al., 2013; Dell et al., 2013; Heinze, 2013; Scales et al., 2013; Starkman 

et al., 2006). Os resultados destes programas sugerem que os adolescentes aumentam a 

experiência de Recursos durante a participação num programa de promoção de um 

desenvolvimento positivo, apresentando uma maior probabilidade de revelar resultados de 
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um desenvolvimento bem-sucedido. Neste sentido, e com base nos resultados do presente 

estudo, considerando-se a utilidade e aplicabilidade do Modelo em adolescentes 

Portugueses, será necessária futura investigação no contexto Português com foco em 

explorar a eficácia de programas em promover a experiência de Recursos.  

Os resultados deste estudo devem ser interpretados tendo em consideração as 

limitações seguidamente expostas. Sublinha-se a limitação da generalização dos resultados 

decorrente de critérios de seleção da amostra adotados. Dado o desenho transversal deste 

estudo, não podem ser inferidas relações causais entre a experiência de Recursos do 

Desenvolvimento e os resultados de desenvolvimento incluídos no estudo. Torna-se 

necessário o desenvolvimento de estudos longitudinais para determinar se resultados de 

experiência superior de Thriving, melhor Perceção do Estado de Saúde, maior Satisfação 

com a Vida, experiência superior de Afeto Positivo e experiência inferior de Afeto Negativo 

constituem uma consequência ou um determinante da experiência de Recursos do 

Desenvolvimento.  

Em conclusão, a perspetiva do Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes 

propiciou a investigação sobre o desenvolvimento na adolescência com foco sobre o que 

define não apenas um desenvolvimento normal ou adequado, mas um desenvolvimento 

ótimo, pelo que se sugere com a realização deste estudo a importância do desenvolvimento 

de investigação dirigida a conceptualizar e medir um desenvolvimento ótimo durante a 

adolescência, assim como a fatores que favorecem a sua experiência. 

Neste âmbito, o Modelo de Recursos do Desenvolvimento proporciona assim uma 

estrutura e foco sobre como favorecer um desenvolvimento ótimo, com base nos benefícios 

de uma abordagem baseada nas forças. Sugere-se assim, a importância com que se reveste a 

difusão deste Modelo de Recursos, os pressupostos que o definem, a sua fundamentação 

teórica assente nas Teorias Sistémicas do Desenvolvimento que definem a Perspetiva do 

Desenvolvimento Positivo dos Adolescentes. Como Damon (2004, p. 17) notou, “the 

developmental implications of such an approach are profound”. Esta mudança de foco de 

problemas para forças, de défices para recursos (Benson, 2006), altera não só, como 

referimos, a forma como perspetivamos os adolescentes, como também propõe repensar as 

fontes das suas forças e recursos, assim como o que será necessário para a sua promoção.   

A identificação de forças, isto é, de Recursos, permite que estes possam ser 

ampliados e reforçados, e utilizados de formas positivas. Deste modo, a abordagem de 

Construção de Recursos sugerida pelo Modelo tem como objetivo identificar, desenvolver 



 

 

 

266 

 

e suportar a capacidade inerente dos indivíduos e dos contextos de favorecer o 

desenvolvimento de Recursos na vida dos adolescentes. Esta abordagem com base em forças 

no contexto dos serviços de cuidados de saúde consiste assim em capacitar os adolescentes 

para viverem as suas vidas de uma forma mais eficaz e significativa, compreendendo como 

objetivos auxiliar os adolescentes na consciencialização dos seus Recursos do 

Desenvolvimento e a função que estes podem desempenhar na sua saúde e bem-estar, sendo 

deste modo central o papel dos profissionais em auxiliar os adolescentes a descobrirem e 

identificarem os seus próprios Recursos, assim como a intervir na sua promoção. Por sua 

vez, o Modelo de Recursos do Desenvolvimento proporciona uma estrutura e foco para os 

profissionais de saúde sobre como promover um desenvolvimento bem-sucedido nos 

adolescentes auxiliando em consciencializar e instruir agentes socais, como famílias, sistema 

educacional, comunidades, assim como agentes políticos, sobre os benefícios de uma 

abordagem baseada nas forças, e auxiliar na definição de ações necessárias à sua promoção.  

Os resultados deste estudo indicam assim a aplicabilidade e utilidade do Modelo de 

Recursos do Desenvolvimento e da estratégia de Construção de Recursos, sendo que esta 

estratégia passa assim tanto em procurar construir todos os 40 Recursos na vida dos 

adolescentes, como em visar promover Recursos específicos, com o propósito de 

proporcionar um desenvolvimento ótimo durante a adolescência. Neste sentido, estes 

resultados ampliam o conhecimento sobre a natureza dos Recursos de Desenvolvimento em 

relação ao seu impacto em resultados positivos no desenvolvimento dos adolescentes, 

fornecendo conhecimento sobre como promover resultados particulares de um 

desenvolvimento ótimo, incluindo de experiência superior de Thriving, melhor Perceção de 

Saúde, maior Satisfação com a Vida, maior experiência de Afeto Positivo e menor 

experiência de Afeto Negativo. 

Sugere-se deste modo que o desenvolvimento positivo se observa na existência de 

uma convergência entre a experiência de Recursos Internos, isto é, qualidades e 

características individuais positivas, e de Recursos Externos encontrados nos diversos 

contextos da vida dos adolescentes, seja em contexto familiar, escolar ou comunitário. 

Compete assim aos profissionais de saúde identificar as ações necessárias para proporcionar 

relações entre os adolescentes e os seus contextos desenvolvimentais que os coloquem numa 

trajetória próspera durante a adolescência, sendo útil a este papel o auxílio que suporta o 

Modelo de Recursos do Desenvolvimento.  
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ANEXO 1 – Protocolo de Avaliação: Instrumentos de avaliação incluídos no estudo 
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ANEXO 2 – Documentos comprovativos de aprovação para a realização do estudo 
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Ex.mo (a)  Sr. (a) 

 

 

Vimos por este meio dar a conhecer a V. Ex.a o estudo que nos encontramos a 

desenvolver, intitulado Desenvolvimento Positivo na Adolescência: Recursos do 

Desenvolvimento, Perceção do Estado de Saúde, Satisfação com a Vida e Afeto Positivo 

e para o qual gostaríamos de poder contar com a participação do seu educando.  

Este estudo está inserido no âmbito de um projeto de doutoramento em realização 

na Universidade Fernando Pessoa, por Ana Soares, sob orientação de Professora Doutora 

Isabel Silva. 

Este estudo tem como objetivo a análise dos recursos de que os jovens dispõem 

para promover a sua saúde. A informação resultante deste estudo permitirá uma melhor 

compreensão sobre os recursos do desenvolvimento que os adolescentes experimentam, 

a sua saúde e bem-estar, procurando-se informação para o desenvolvimento de políticas 

e estratégias para a sua promoção.  

A participação do seu educando neste estudo consiste na resposta a um 

questionário, que leva aproximadamente 30 minutos a completar. O questionário não 

identifica os jovens que o preenchem e só a investigadora principal terá acesso aos dados 

recolhidos.  

Os dados recolhidos com o questionário serão codificados e informatizados (não 

serão divulgados nominalmente, mas apenas tendo como referência o grupo) sendo os 

resultados publicados em dissertação de doutoramento, revistas científicas e apresentados 

em congressos e encontros científicos.   

A sua participação é não só importante, como decisiva para o resultado da 

investigação. No entanto, se pretender recusar a sua participação no estudo, poderá fazê-

lo em qualquer momento sem que isso possa ter qualquer consequência ou prejuízo 

pessoal. 

Agradecemos desde já a sua atenção e, caso possível, a sua permissão para a 

participação do seu educando no estudo, bem como pela sua contribuição para melhorar 

o conhecimento nesta área.  

 

 

 

 

Investigador responsável:  

 

Ana Sofia Barros Soares 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

INFORMADO 

 

Desenvolvimento Positivo na Adolescência: Recursos do Desenvolvimento, 

Perceção do Estado de Saúde, Satisfação com a Vida e Afeto Positivo 

 

 

Eu, abaixo-assinado (nome completo) __________________________ 

___________________________________________________________________________,  

responsável pelo participante no projeto (nome completo) 

___________________________________________________________________________, 

compreendi a explicação que me foi fornecida acerca da sua participação na 

investigação que se tenciona realizar, bem como do estudo em que será incluído. 

Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e de 

todas obtive resposta satisfatória. 

Tomei conhecimento de que a informação ou explicação que me foi 

prestada versou os objetivos e os métodos. Além disso, foi-me afirmado que 

tenho o direito de recusar a todo o tempo a sua participação no estudo, sem que 

isso possa ter como efeito qualquer prejuízo pessoal. 

Foi-me ainda assegurado que os registos em suporte papel e/ou digital 

serão confidenciais e utilizados única e exclusivamente para o estudo em causa, 

sendo guardados em local seguro durante a pesquisa e destruídos após a sua 

conclusão. 

Por isso, consinto a sua participação no estudo em causa. 

 
 Data: _____/_____________/ 20__ 
 
Assinatura do Responsável pelo participante no 

projeto:____________________________ 

 

 

Investigador responsável: 
 
 Ana Sofia Barros Soares 
 

Comissão de Ética da Universidade Fernando Pessoa 


