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RESUMO 

A fase de transição para a adultícia caracteriza-se pela possibilidade de escol-
ha de uma multiplicidade de trajectórias de vida, repercutindo-se em diferenças
nos graus de preocupação e valorização atribuídos pelos jovens a várias situa-
ções ou domínios da vida. O conhecimento acerca do sofrimento e valorização
atribuídos ajuda a identificar possíveis áreas de vulnerabilidade. O objectivo
deste trabalho consiste no estudo de um Inventário para avaliar atribuições de
graus de preocupação e de importância a vários aspectos da vida dos jovens na
transição para a adultícia. Participaram neste estudo 632 jovens portugueses do
sexo masculino, dos 18 aos 21 anos (M=19,28; Dp=1,14), residentes no distrito
de Lisboa; 62.5% eram trabalhadores activos, 10.4% desempregados e 27.1%
estudantes universitários; 37.3% tinham escolaridade do 5º ao 9º ano, 35.6% do
10º ao 12º e 27.1% frequência universitária. O Inventário de Preocupações e
Valorizações para Jovens é um instrumento de auto-avaliação, composto por
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uma parte de preocupações (35 itens) e outra de valorizações (30 itens). Os itens
organizam-se em 13 temas ou aspectos da vida. O tipo de resposta é ordinal,
com cinco posições. A soma das atribuições aos itens de preocupações permite
obter um índice de preocupação geral. Os resultados revelam consistência inter-
na superior a .90 em ambas as partes; maior correlação dos itens com o tema a
que pertencem e acordo entre juízes para 98.5% dos itens. Trata-se de um ins-
trumento útil na investigação e na clínica, permitindo explorar a adaptação e os
riscos apresentados pelo jovem nesta fase de transição.
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SUMMARY

The years of transition from youth to adulthood is characterized by the pos-
sibility to choose many possible life courses, resulting in different attributions
of worry and importance to several life situations. Knowing what these attribu-
tions are, may help to identify potential areas of vulnerability. The objective of
this research is to study an Inventory designed to assess attributions of worry
and valuing of many life aspects, prevalent in youth during transition to adul-
thood. The study was carried out with 632 Portuguese, male, aged 18 to 21
(M=19,28; SD=1,14), living in the district of Lisbon; 62.5% were active wor-
kers, 10.4% were unemployed and 27.1% were university students; 37.3% had
a school level from 5 to 9 years, 35.6% from 10 to 12 years and 27.1% had uni-
versity frequency. The Worries and Value Judgments Inventory for Youth is a
self-report instrument divided in two parts: the first assesses worries (35 items)
and another other valuations (30 items). The items are grouped under 13 themes
or life dimensions. A Lickert type scale with five positions was used. The total
score attributions added to the worries items allows the definition of a general
worry level. Results show Cronbach Alpha reliability above .90 in both
Inventory parts; a higher correlations of items with the theme to which they
belong and a between judges agreement of 98.5% of items. This is a useful ins-
trument for research and clinical fields that may be used to explore adaptation
processes and risks presented by youth, during transition to adulthood. 
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