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Bem estar subjetivo na terceira idade 
Subjective well-being among elders 
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RESUMO 
O Brasil ocupa atualmente a posição de sexto país com população mais envelhecida do mundo, o que 
requer esforços para se conhecer os fatores que podem afetar positivamente a velhice, tal como o Bem-
Estar Subjetivo (BES). O BES pode ser definido como sentimento de satisfação com a vida, aliado a 
experiências de afetos positivos e relativa ausência de afetos negativos. Neste sentido, o presente artigo 
pretende abordar a temática do Bem-Estar Subjetivo na terceira idade por meio de uma revisão da 
literatura, englobando conceituação e perspetivas de estudo, principais instrumentos de medição, além 
de elencar estudos brasileiros acerca do bem-estar subjetivo em idosos. De modo geral, foram 
encontrados escores elevados de afetos positivos e satisfação com a vida, bem como índices de afetos 
negativos baixos, sugerindo que os idosos apresentam altos índices de bem-estar subjetivo. Encontrou-
se ainda relação entre bem-estar subjetivo em idosos e ambiente em que vivem, suporte social, 
qualidade de vida e atividade física. Por fim, ressalta-se a complexidade do bem-estar subjetivo do 
idoso, bem como a necessidade de se buscar uma abordagem mais holística para promover bem-estar 
às pessoas dessa faixa-etária, ressaltando a necessidade de análise das dimensões biopsicossociais para 
a compreensão do bem-estar subjetivo na velhice. 
Palavras-chave: bem-estar subjetivo, idosos, variáveis 
 
 
 

ABSTRACT 
Brazil occupies currently the position of sixth country with the most aging population, which requires 
efforts to understand the factors that can positively affect the elderly, such as the Subjective Well-
Being (SWB). The SWB can be defined as satisfaction with life feeling, allied with positive affect 
experiences and relative absence of negative affect. In this sense, this article aims to approach the 
Subjective Well-being in elderly theme through a literature review, encompassing concept and 
perspectives of study, the main measuring instruments, in addition to list Brazilian studies about 
subjective well-being in elderly. Generally it was found high scores of positive affect and life 
satisfaction, as well as low levels of negative affect, suggesting that the elderly present high levels of 
subjective well-being. They also pointed out the connection between subjective well-being in elderly 
and their environment, social support, quality of life and physical activity. Finally, the complexity of 
elderly subjective well-being stands out, so as the need to seek a more holistic approach to promote 
well-being to the people of this age group, highlighting the need for biopsychosocial dimensions 
analysis looking for the comprehension of the subjective well-being in elderly. 
Keywords: subjective well-being, elderly, variables 
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Ao se dedicarem a revisões de literatura e a 
abordagens conceituais acerca do Bem Estar 
Subjetivo (BES), diversos autores (Barros, 
2006; Costa & Pereira, 2007; Galinha & 
Ribeiro, 2005; Otta & Fiquer, 2004) afirmam 
que não existe consenso teórico sobre o termo. 
Deste modo, há uma tendência teórica que 
consideram o Bem Estar Subjetivo sinônimo de 
Felicidade, uma perspetiva que o aponte como 
dimensão positiva da Saúde Mental e outra 
vertente que o incluirá nas dimensões da 
Qualidade de Vida. No entanto, há esforços no 
intuito de integrar o conceito e fortalecer o 
campo de estudo do Bem Estar Subjetivo.  

Apesar das controvérsias teóricas acerca de 
sua conceituação, existe consenso entre a 
maior parte dos pesquisadores para considerar 
o Bem Estar Subjetivo como um fator de 
ordem superior que inclui as avaliações das 
pessoas acerca dos aspetos de sua vida 
(satisfação com a vida) aliada às suas respostas 
emocionais: afetos positivos e afetos negativos 
(Barros, 2006; Costa & Pereira, 2007; Galinha 
& Ribeiro, 2005; Otta & Fiquer, 2004). A 
partir dessa perspetiva tridimensional (satisfa-
ção com a vida, afetos positivos e afetos nega-
tivos), pode-se compreender que o construto 
em questão é composto por uma dimensão 
cognitiva que representa a avaliação racional 
das dimensões da vida realizada pelos próprios 
indivíduos, associado a um componente emo-
cional englobando a regulação dos aspetos 
afetivos (tanto positivos quanto negativos) da 
vida dessas pessoas. 

Assim como há desacordos conceituais no 
campo de estudo do BES, também há variações 
a respeito de sua relação com variáveis 
demográficas, tais como sexo, estado civil, 
renda e idade, por exemplo (Barros, 2006; 
Guedea et al., 2006). Otta e Fiquer (2004) 
abordam três perspetivas neste direcionamento 
que apontam para previsões distintas entre 
variáveis demográficas, em especial a idade, e o 
BES, são elas: 1) a perspetiva de indicadores 
sociais para a qual o bem-estar diminui com a 
idade e que se apóia em pesquisas que 
encontram resultados demonstrando um 

menor nível de BES em idosos se comparados a 
outras faixas etárias; 2) a teoria da seletividade 
socioemocional que prevê exatamente o inver-
so da perspetiva anterior, defendendo que a 
partir de uma estratégia de regulação e adap-
tação emocional o bem estar aumentaria com a 
idade, possuindo respaldo teórico em pesqui-
sas que encontram dados nesta direção; e, 3) a 
teoria do set point em que a idade é irrelevante, 
assim como outras variáveis demográficas, tais 
como estado civil e gênero, não possuindo 
relação com o BES, pois se trata de um 
construto diretamente ligado à personalidade 
das pessoas, demonstrando uma variação here-
ditária ou disposição interna para interpretar as 
condições da vida. 

Neste sentido, abordar o Bem Estar Subje-
tivo na terceira idade a partir de uma revisão 
de literatura que aborde esta temática, tanto 
em termos teóricos quanto por meio de resgate 
de estudos empíricos nacionais, parece pro-
missor no intuito de, por um lado, conhecer 
mais profundamente as variáveis que podem 
estar relacionadas ao BES em idosos, e, por 
outro lado, verificar se os estudos encontrados 
estão contribuindo predominantemente para 
uma das perspetivas teóricas apontadas por 
Otta e Fiquer (2004). Para tanto, o presente 
trabalho embasou-se em artigos científicos 
cujos descritores fossem Bem Estar Subjetivo e 
Idosos, publicados em periódicos nacionais 
indexados cuja avaliação Qualis CAPES fossem 
no mínimo B3. Além dessa fonte de busca, 
foram utilizadas também monografias e 
dissertações que utilizaram a temática em 
questão e que contribuíram com dados empí-
ricos para a área. O recorte temporal da 
pesquisa utilizou referências situadas entre os 
anos de 1996 a 2011. 

 
AVALIAÇÃO DO BEM ESTAR SUBJETIVO 
Inicialmente, o bem-estar subjetivo, por ser 

um construto de importância central nos 
estudos de qualidade de vida entre as décadas 
de 1960 e 1970, foi avaliado através de medi-
das de único-item em grandes pesquisas. 
Basicamente, era incluída nos grandes levanta-
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mentos sociais da época uma questão 
específica sobre felicidade ou satisfação com a 
vida. A medida mais utilizada era o Índice de 
Bem-Estar de Campbell, Converse e Rodgers 
(1976 como citado em Giacomoni, 2004) com-
posto pela soma do escore médio da escala de 
afeto geral (conjunto de oito indicadores 
semânticos de afeto) e pela medida da escala 
de único-item de satisfação com a vida 
(Giacomoni, 2004). 

Há pouco mais de uma década, foram 
desenvolvidos outros métodos como forma de 
avaliação do bem-estar subjetivo. Para Diener 
(1996), o Bem-Estar Subjetivo deve ser ava-
liado, também, através dos julgamentos glo-
bais, dos relatos humanos momentâneos, da 
fisiologia, da memória e das expressões emo-
cionais.  

Spirduso (2005) defende que o Bem-Estar 
Subjetivo é compreendido como uma sensação 
emocional pessoal, que é relativamente transi-
tória e que pode ser influenciada por fatores 
ambientais temporários. Como essa sensação é 
pessoal, o BES pode ser mensurado por meio 
de autorrelato; isto é, para ser medido é 
solicitado que os indivíduos possam comparar 
suas condições gerais de vida.  

A medida tradicional do bem-estar subje-
tivo é o autorrelato, mas existem outros méto-
dos usados para sua avaliação, tais como os 
escores de descritores qualitativos da vida das 
pessoas, a medição das reações a estímulos 
emocionais ambíguos e os registros de lem-
brança de eventos bons e ruins vivenciados. 
Pode-se citar uma variedade de medidas alter-
nativas que são usadas como forma de mensu-
ração do BES, entre elas estão, freqüência de 
sorrisos, a habilidade de lembrar eventos posi-
tivos ou negativos de suas vidas; assim como, 
relatos de familiares e/ou amigos sobre os 
níveis de satisfação e felicidade da pessoa 
(Diener, 1996). 

As escalas de satisfação pessoal também são 
utilizadas como medidas do Bem-Estar Subje-
tivo, mas são influenciadas de alguma forma 
pela renda, raça e emprego, e em uma menor 

proporção pela educação, estado civil e família 
(Diener, 1996; Spirduso, 2005).  

Os testes de bem-estar são difíceis de vali-
dar e são menos confiáveis do que a maioria 
dos testes de atributos físicos. As escalas de 
bem-estar global utilizam várias perguntas para 
avaliar as sensações de bem-estar das pessoas 
com relação a diferentes aspetos de sua vida ou 
incluem questões que explorarão qualidades 
diferentes do bem-estar subjetivo (otimismo, 
autoestima, autoeficácia, alegria). Nelas, as 
perguntas são feitas para determinar a sensa-
ção de satisfação que os sujeitos têm consigo 
mesmo, com sua família, amigos, trabalho, 
recreação, religião, organizações sociais, saúde 
e situação econômica. 

Atualmente, os instrumentos de bem-estar 
subjetivo mais utilizado em pesquisas com 
adultos são a Escala de Satisfação de Vida e as 
Escalas PANAS (Positive and Negative Affct 
Schedule – Escala de Afetos Negativos e 
Positivos). A Escala de Satisfação com a Vida 
foi desenvolvida para analisar como se 
encontra a satisfação de vida global em adultos 
e jovens, assim como, em pessoas idosas. No 
Brasil, a escala foi adaptada para seu uso por 
Giacomoni e Hutz (1997) e apresenta os resul-
tados coerentes com os americanos. As Escalas 
PANAS foram desenvolvidas por Watson, 
Clark e Tellegen (1988, como citado em Giaco-
moni, 2004) na tentativa de preencher a lacuna 
de instrumentos psicometricamente bem cons-
truídos, econômicos e de fácil aplicação, que 
avaliassem afetos positivos e negativos. Cada 
escala é composta por dez itens, que são 
termos descritores de estados de humor. 
Giacomoni e Hutz (1997) também desenvolve-
ram uma versão da PANAS para o português. 
Os autores seguiram os mesmos passos e 
critérios de construção da PANAS, ao invés de 
somente fazer a tradução-adaptação da mesma 
(Giacomoni, 2004). 

Albuquerque e Trócolli (2004) desenvolve-
ram uma medida de Bem Estar Subjetivo para a 
população brasileira com o intuito de englobar 
os três componentes do construto. As análises 
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estatísticas da estrutura fatorial do instru-
mento demonstraram os três fatores espera-
dos: afeto positivo composto por 21 itens que 
explicavam 24.3% da variância e apresentando 
um alfa = .95; afeto negativo formado por 26 
itens que explicava 24.9% da variância e alfa 
também igual a .95; por fim a satisfação-
insatisfação com a vida, englobando 15 itens 
que explicava 21.9% da variância total do 
construto e com alfa = .90. Os três fatores 
explicaram conjuntamente 44.1% da variância 
total do Bem Estar Subjetivo constituindo-se 
como um instrumento válido e preciso para 
mensuração do bem estar na população 
brasileira. 

Barros (2006) ressalta que a maioria dos 
instru-mentos de autorrelato para avaliação do 
Bem-Estar Subjetivo apresentam validade con-
vergente. O autor aponta ainda que as obser-
vações comportamentais das emoções e as 
medidas eletrofisiológicas também convergem 
com os instrumentos de autorrelato para 
avaliação desse construto, recomendando como 
ideal a utilização de medidas multidimen-
sionais. 

O estudo do Bem-Estar Subjetivo tem sido 
guiado nos últimos trinta anos por duas con-
ceções de funcionamento (Giacomoni, 2004). 
A primeira conceção diferencia o afeto positivo 
do negativo e define a felicidade como sendo o 
ponto de equilíbrio entre os dois. A segunda 
conceção, que vem ganhando atenção entre os 
sociólogos, enfatiza a satisfação com a vida 
como o principal indicador do bem-estar.  

Para Diener (1996), o Bem-Estar Subjetivo 
é estudado em três categorias. A primeira o 
analisa através de critérios externos, tais como 
virtude ou santidade. A segunda defende que 
ele é investigado por questionários sobre o que 
leva as pessoas a avaliarem suas vidas em 
termos positivos, o que é denominado de 
satisfação com a vida, e utiliza os padrões dos 
respondentes para determinar o que é a vida 
feliz. A terceira categoria considera o bem-estar 
como sendo o estado que denota de afeto 
positivo ou que enfatiza a experiência emocio-
nal de satisfação ou prazer (Giacomoni, 2004). 

Historicamente, as teorias e os modelos 
explicativos do Bem-Estar Subjetivo vêm sendo 
apresentados em dois blocos opostos que são 
denominados bottom-up versus top-down. As 
principais teorias iniciais elaboradas para en-
tender esse construto estavam preocupadas em 
identificar de que forma os fatores externos, as 
situações e as variáveis sociodemograficas afe-
tavam a felicidade.  

As abordagens conhecidas como bottom-up 
mantêm como base o pressuposto de que exis-
tem necessidades humanas universais e 
básicas, e que a satisfação ou não destas neces-
sidades estão relacionadas com a felicidade 
(Barros, 2006; Galinha & Ribeiro, 2005; Giaco-
moni, 2004). Outros fatores que estão asso-
ciados a essas teorias são as experiências de 
eventos prazerosos estando relacionados aos 
afetos positivos, assim como o seu oposto, 
eventos desprazerosos associados aos afetos 
negativos. Mais ainda, a satisfação e a 
felicidade só se tornam possíveis quando existe 
o acúmulo desses momentos específicos, 
dessas experiências felizes. 

Para Giacomoni (2004) as abordagens top-
down do bem-estar subjetivo mostram que as 
pessoas apresentam uma predisposição para 
interpretar as situações e as experiências de 
vida, nas formas tanto positiva quanto 
negativa, sendo que essa propensão influencia 
a avaliação da vida. Esta abordagem segue o 
mesmo direcionamento da teoria de set point 
apresentada por Otta e Fiquer (2004). A 
expectativa top-down mostra que a interpre-
tação subjetiva dos eventos é que primeira-
mente influencia o Bem-Estar Subjetivo, ao 
contrário das próprias circunstâncias objetivas 
sugeridas pela abordagem anterior (bottom-
up). 

De modo geral, o Bem Estar Subjetivo diz 
respeito ao modo como as pessoas avaliam as 
suas vidas e é composta pela satisfação com a 
vida e pelo balanço dos afetos positivos e 
negativos (Barros, 2006; Costa & Pereira, 
2007; Galinha & Ribeiro, 2005; Guedea et al., 
2006; Otta & Fiquer, 2004, Rabelo & Néri, 
2006). A satisfação com a vida consiste no 
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componente cognitivo do BES, ou seja, se 
refere aos julgamentos conscientes do 
indivíduo acerca de sua satisfação com a vida. 
Os afetos positivos constituem seu compo-
nente emocional e juntamente com os afetos 
negativos representam a avaliação de eventos 
atuais que ocorrem na vida das pessoas, sob a 
forma de emoções e humor. Os afetos positivos 
referem-se às emoções agradáveis, enquanto os 
afetos negativos englobam as emoções desa-
gradáveis. 

Em suma, o BES possui dois componentes: 
a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva 
compondo a medida da avaliação de uma 
pessoa sobre sua vida, através de suas reações 
emocionais e cognitivas. Em sua avaliação 
consideram-se os campos cognitivos os índices 
de satisfação com a vida dos sujeitos, enquanto 
os campos afetivos tomam como base a 
freqüência de afetos positivos e negativos que 
aquela pessoa vivencia (Gouveia, 2010). 

De acordo com a literatura, os componentes 
cognitivos e afetivos do bem-estar apresentam-
se de modo consistente nas pessoas com o 
passar dos anos e das situações, correlacio-
nando-se com específicos traços e construtos 
da personalidade (Giacomoni, 2004; Guedea et 
al., 2006; Sequeira & Silva, 2002). Além disso, 
observa-se que os componentes do bem-estar 
relacionam-se de forma distinta com os traços: 
extroversão (representando traços que se 
referem à atividade e energia, dominação, 
sociabilidade, expressividade e emoções positi-
vas e que se correlaciona com afeto prazeroso 
de forma moderada) e o neuroticismo (que se 
correlaciona com afeto desprazeroso incluindo 
características de personalidade envolvendo 
afetos essencialmente negativos, incluindo an-
siedade, tristeza, irritabilidade e tensão ner-
vosa); e as metas pessoais estão mais forte-
mente relacionadas com o componente cogni-
tivo do bem-estar (Giacomoni, 2004). 

A velhice não é um processo universal e 
ocorre de modo particular em cada pessoa, pois 
existem diferenças de caráter genético, psico-
lógico, social e cultural que modificam o modo 
como cada indivíduo envelhece. Deve-se 

considerar ainda que mudanças fisiológicas, 
psicológicas e de estilo de vida, tais como as 
ocorridas devido ao envelhecimento, podem 
implicar na necessidade de adaptações que 
tenham impacto sobre o bem estar das 
pessoas, demonstrando a relevância do debate 
científico sobre o Bem Estar Subjetivo na 
terceira idade. 

 
BEM ESTAR SUBJETIVO E ENVELHECIMENTO 

Os últimos trinta anos de pesquisa permi-
tiram demonstrar que as variáveis demográ-
ficas influenciam muito pouco sobre a variân-
cia do Bem-Estar Subjetivo dos indivíduos 
(Barros, 2006; Guedea et al., 2006). Isto se 
deve, em parte, porque os efeitos das variáveis 
demográficas são provavelmente mediados 
pelos processos psicológicos como as metas, 
habilidades de coping (enfrentamento), entre 
outras (Giacomoni, 2004).  

No que se refere ao Bem-Estar Subjetivo do 
idoso, Spirduso (2005) afirma que este é pouco 
influenciado pelas variáveis demográficas, 
sugerindo que ele não é alterado ou diminuído 
de forma independente, mas sim indireta-
mente, e essas alterações não são decorrentes 
apenas do processo de envelhecimento.  

Segundo Néri (2004), o Bem-Estar Subje-
tivo na velhice é compreendido como a 
capacidade de recorrer a mecanismos compen-
satórios, tais como trabalho e envolvimento em 
grupos de atividade sociais, podendo ser 
entendido como o resultado do equilíbrio entre 
as várias dimensões da capacidade funcional do 
idoso, sem necessariamente significar ausência 
de problemas em todas as suas dimensões 
(Ramos, 2003). 

Spirduso (2005) alerta que este construto 
pode ser afetado de forma negativa caso o 
indivíduo possua uma saúde debilitada, o que 
muitas vezes acompanha o envelhecimento. 
Por conseguinte, uma pessoa com problemas 
de saúde poderá apresentar suas sensações de 
bem estar e satisfação diminuídos, afetando de 
forma significativa a qualidade de vida.  

Uma alteração importante ressaltada pelo 
autor é que tanto os grupos de indivíduos de 
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meia-idade quanto os idosos listaram as mu-
danças físicas e os eventos de saúde como 
sendo as mudanças e os eventos mais nega-
tivos que eles tinham experimentado durante 
os últimos 20 anos. Nesses casos, a perda da 
saúde é um fator de contribuição importante 
para um declínio na sensação geral de bem-
estar. Este fator foi ressaltado por Larson 
(1978 como citado em Spirduso, 2005, p.346) 
que concluiu: “Entre todos os elementos da 
situação de vida da pessoa idosa, a saúde é a 
que está mais fortemente relacionada ao bem-
estar subjetivo”.  

O processo normal de envelhecimento 
conhecido como senescência caracteriza-se por 
perdas graduais em níveis cognitivos, funcio-
nais e socioemocionais e exige o desenvol-
vimento de estratégias de adaptação das pes-
soas às suas novas condições de vida (Neri, 
2004; Spirduso, 2005). Alguns autores (Barros, 
2006; Guedea et al., 2006) apontam o Bem-
Estar Subjetivo como um importante indicador 
de adaptação na terceira idade, destacando que 
a capacidade de adaptação está diretamente 
relacionada à perceção de bem estar. De acordo 
com Sequeira e Silva (2002), o bem estar pode 
estar relacionado às capacidades adaptativas e 
estas não dependem tanto da idade que o 
indivíduo tem, quanto do contexto sócio cultu-
ral em que se insere. Desta forma, os autores 
consideram o meio como um agente relevante 
na promoção do bem estar ao idoso.  

Na mesma direção Barros (2006) postula 
que as pessoas tornam-se emocionalmente 
mais estáveis à medida que envelhecem. A 
minimização dos afetos negativos pode ser 
resultado desta estabilidade. No entanto, isto 
não quer dizer que possuirão mais afetos 
positivos. O fato da satisfação com a vida 
aumentar ao longo do tempo pode ocorrer 
devido ao grau de maturidade da pessoa e da 
consecução de suas metas individuais. O autor 
comenta que no estudo de Mroczek e Spiro 
(2005 como citado em Barros, 2006) a 
satisfação com a vida aparece aumentando até 
os 65 anos e em declínio posteriormente. Isto 
pode ser sugerido pelas complicações no 

âmbito da saúde que, a partir desta idade, 
começam a ser mais freqüentes e apresentar 
maior gravidade.  

Barros (2006) argumenta ainda que, ao 
observar os estudos acerca do Bem Estar 
Subjetivo de idosos, o que se pode concluir 
acerca da avaliação dos seus componentes 
separadamente é que a satisfação com a vida 
não diminui com a idade avançada, os afetos 
negativos também não aumentam, e o 
rebaixamento dos afetos positivos parece ser 
efeito de estratégias de estabilidade emocional 
e adaptação às condições da vida (coping) e 
que pode ser referido mais especificamente os 
afetos positivos de grande intensidade. Pode-se 
perceber, portanto, que o desenvolvimento de 
estratégias adaptativas e o redirecionamento de 
metas e objetivos de vida parecem servir como 
moderadores do Bem Estar Subjetivo no idoso. 

Neste direcionamento, outras variáveis 
além do estado de saúde e da idade, tais como 
nível de atividade diária e apoio social, devem 
se fazer presente nas análises que abordam o 
BES para contextualizar o idoso espacial e 
temporalmente e compreendê-lo a partir de 
uma perspetiva ecológica pessoa-ambiente 
(Sequeira & Silva, 2002).  

No Brasil, o estudo do Bem-Estar Subjetivo 
em idosos buscou inicialmente identificar o 
efeito das variáveis demográficas, tais como, 
sexo (Néri, 2004; Pereira, 2005; Ribeiro & 
Schutz, 2007) e idade (Cruz, 2003; Otta & 
Fiquer, 2004). Posteriormente se voltou para o 
reflexo do BES em idosos acometidos por 
problemas de saúde, tais como, amputação 
(Diogo, 2003) e acidente vascular cerebral 
(Rabelo & Néri, 2006).  

Os estudiosos paulatinamente mudaram a 
perspetiva de análise, incluindo variáveis 
ambientais, como a residência em ambiente 
rural (Albuquerque & Sousa, 2008; Gouveia, 
2006; Sequeira & Silva, 2002). O estudo de 
Albuquerque, Sousa e Martins (2010) objeti-
vou, inclusive, adaptar as medidas usuais de 
Bem Estar Subjetivo para uma população idosa 
em ambiente rural. Variáveis sociopsicológicas, 
tais como as estratégias de enfrentamento e 
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apoio social (Guedea et al., 2006), as relações 
sociais (Resende, Bones, Souza, & Guimarães, 
2005) e o envolvimento religioso (Cardoso & 
Ferreira, 2009) passaram a despertar interesse 
de estudiosos do bem estar do idoso. 

A abordagem dos estudos nesta área passou 
de uma perspetiva negativa, no qual o idoso 
era visto como uma pessoa triste e que possuía 
baixa satisfação com a vida, visando entender, 
por exemplo, como a institucionalização do 
idoso poderia afetar sua perceção de bem estar 
(Ribeiro & Schutz, 2007) para uma perspetiva 
mais otimista na qual os autores voltaram-se 
para investigação de variáveis que poderiam 
modelar o bem estar do idoso, como as pes-
quisas sobre a prática de atividade física na 
terceira idade (Fernandes, Vasconcelos-
Raposo, Pereira, Ramalho, & Oliveira, 2009; 
Marconcin, 2008; Santana & Maia, 2009; 
Queiroz, 2010); a associação entre atividade 
física e idoso institucionalizado (Paula, Frota, 
Rocha, Matos, & Tolentino, 2010), e a 
influência da mobilidade e da independência 
funcional no idoso (Sposito et al., 2010 a, 2010 
b).  

Uma retrospetiva dos estudos acerca do 
Bem Estar Subjetivo em idosos apontou que, 
em geral, os participantes da pesquisa apresen-
taram escores satisfatórios de afetos positivos e 
satisfação com a vida, bem como índices de 
afetos negativos inferiores. Apontaram ainda 
índices mais elevados de bem-estar em idosos 
que vivem em ambiente rural e que possuem 
suporte social (Sequeira & Silva, 2002) e que 
idosos residentes em ambiente rural/urbano 
apresentaram índices significativamente maio-
res de afetos positivos e baixos afetos nega-
tivos do que idosos que vivem em ambiente 
rural/agrário (Albuquerque & Sousa, 2008). 

A literatura também aponta a prática 
desportiva como um fator decisivo no incre-
mento do bem-estar em idosos (Marconcin, 
2008); apesar de alguns autores terem encon-
trado superioridade nos índices médios de 
satisfação com a vida e afetos positivos, além 
de valores menores de afetos negativos, se 
comparado a idosos ativos e inativos; sem, no 

entanto, apresentarem diferenças significativas 
entre os grupos (Queiroz, 2010). 

Observou-se ainda estudos que correlacio-
navam qualidade de vida subjetiva de idosos e 
bem-estar subjetivo, apontando que os idosos 
que possuem alto nível de qualidade de vida 
subjetiva estão mais satisfeitos com suas vidas, 
e apresentam mais afetos positivos e menos 
afetos negativos (Gouveia, 2006). 

Como o intuito deste trabalho foi abordar a 
temática do Bem estar na terceira idade, os 
estudos que realizam comparações entre este 
construto e as diferentes faixas etárias pode 
contribuir para um panorama mais específico 
do assunto proposto. Deste modo, apenas duas 
pesquisas foram encontradas na literatura 
testando esta relação. 

Otta e Fiquer (2004) investigaram o senti-
mento de bem estar em função da idade 
(jovens, adultos, meia-idade e idoso) em 81 
homens e 84 mulheres com o intuito de 
colocar à prova as teorias (indicadores sociais, 
seletividade emocional e set point) que abordam 
o bem estar subjetivo e sua relação com a 
idade. Os participantes foram distribuídos 
pelos grupos etários de modo que a com-
posição ficasse emparelhada com 40 jovens, 45 
adultos, 40 pessoas de meia-idade e 40 idosos. 
Foi aplicada a Escala de Afetos Positivos e 
Negativos para avaliar a dimensão emocional 
do Bem-Estar Subjetivo. Os resultados de-
monstraram que os idosos perceberam-se mais 
satisfeitos com a vida do que os jovens, os 
adultos e as pessoas de meia-idade. A diferença 
apresentada foi significativa (p < .05). Os 
achados deste estudo estão em acordo com as 
pesquisas que apóiam a teoria da seletividade 
socioemocional que considera que a expe-
riência e a maturidade adquirida ao longo do 
tempo, ou seja, no processo de envelhe-
cimento, estabiliza os afetos tornando as 
emoções mais bem reguladas, e, consequente-
mente, proporcionando um maior sentimento 
de bem estar. 

O estudo de Barros (2006), apesar de 
objetivar estudar o bem estar subjetivo de 
idosos institucionalizados e a influência dos 
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fatores contextuais (prática de atividade física, 
residência, pessoas com quem vive), também 
se destinou a avaliar as variáveis pessoais (sexo 
e idade) utilizando uma amostra de 247 idosos 
com idade igual ou superior a 65 anos 
divididos em dois grupos: idosos jovens (de 65 
a 74 anos) e idosos velhos (acima de 75 anos). 
O autor utilizou a Escala de Satisfação com a 
Vida, Balanço dos Afetos e Felicidade Geral. A 
análise descritiva dos componentes do bem 
estar subjetivo dos idosos apresentou índices 
de satisfação com a vida moderados (M = 3.63; 
DP = 0.61), além de um maior nível de afetos 
positivos (M = 3.41; DP = 0.72) que negativos 
(M = 2.18; DP = 0.56). Os idosos mostraram 
ainda um nível moderado de felicidade (M = 
3.58; DP = 0.71).  

Com o intuito de comparar o bem estar 
subjetivo em idosos jovens e idosos velhos, 
Barros (2006) encontrou que os idosos jovens 
apresentaram índices de satisfação com a vida 
(M = 3.79; DP = 0.61) e de afetos positivos 
(M = 3.53; DP = 0.60) significativamente 
superiores aos idosos velhos, o que foi confir-
mado pelo teste t Student (t = 3.15, p = .002) 
e (t = 4.00; p = .000), respetivamente. Apesar 
dos idosos jovens apresentarem médias supe-
riores de afetos negativos do que os idosos 
velhos, os dados não foram significativos. O 
autor compreendeu que os valores mais baixos 
no escalão etário mais velho, indica que quan-
do mais a idade aumenta, diminui a satisfação 
com a vida e o balanço dos afetos, confirmando 
sua idéia que o BES é satisfatório na velhice, 
mas diminui ao longo da idade idosa. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo conseguiu alcançar o seu 
principal objetivo de abordar a temática do 
Bem-Estar Subjetivo na terceira idade. A 
revisão da literatura aponta que os principais 
instrumentos de medição do bem-estar subje-
tivo em idosos são de autorrelato e a Escala de 
Bem-Estar Subjetivo, formada pelas subescalas 
Satisfação com a Vida e PANAS (Afetos Posi-
tivos e Negativos) são bastante recorrentes nos 
estudos encontrados. 

Estes estudos empíricos apontam caminhos 
a serem percorridos para a compreensão do 
bem-estar subjetivo do idoso, mostrando a 
complexidade deste construto, bem como a 
necessidade de se buscar uma abordagem mais 
holística para promover bem-estar para as 
pessoas dessa faixa-etária. Compreender que 
variáveis isoladas, tais como sexo, idade, 
estado civil, ambiente em que vive, prática de 
atividade física, não podem explicar de forma 
independente as sensações de bem-estar expe-
rimentadas pelos idosos é talvez a maior con-
tribuição deste artigo. No entanto, é válido 
ressaltar que a inserção da análise de aspetos 
biopsicossociais (por exemplo, saúde, apoio 
familiar, interação social, autonomia e inde-
pendência) pode auxiliar o entendimento do 
bem-estar subjetivo na velhice. 

O recorte conceitual utilizado para a pes-
quisa encontrou um número limitado de pes-
quisas que objetivavam descrever os níveis de 
BES em idosos comparando-os com outras 
faixas etárias. No entanto, as pesquisas 
encontradas demonstraram escores médios e 
altos de satisfação com a vida e afetos 
positivos, em geral superiores aos escores de 
afetos negativos, demonstrando que na última 
década as pesquisas que abordam a temática 
estão dando sua contribuição na direção de 
contemplar as teorias da seletividade 
socioemocional.  

Por fim, é importante levar em consideração 
a complexidade de se discutir o Bem Estar 
Subjetivo dos idosos já que se sabe que este 
constructo é regulado por variáveis intrínsecas 
e extrínsecas necessitando, desta forma, de 
incentivo às pesquisas na área no intuito de 
contribuir para o melhor entendimento das 
relações entre bem estar e envelhecimento. 
Quiçá, com o contributo científico da acade-
mia, estratégias efetivas de manipulação do 
bem estar possam ser desenvolvidas no intuito 
de aumentar a satisfação com a vida e regu-
lação dos afetos, promovendo avanços no 
campo da saúde mental dos idosos e possi-
bilitando o alcance de uma velhice bem 
sucedida. 
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