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Resumo 

Devido o paulatino aumento da população idosa, faz-se necessário 

maior aprofundamento quanto aos seus diversos aspectos e demandas 

peculiares e, dentre elas, sua qualidade de vida. O presente trabalho 

objetivou buscar e relacionar aspectos entrelaçados com a autoestima 

elevada na terceira idade, para isso realizou-se aplicação de questionário e 

escala de autoestima Rosenberg com uma amostra de 15 pessoas com mais 

de 60 anos. Pôde-se observar que a maioria dos idosos com autoestima 

elevada são casados, sendo que a vida sexual ativa é encontrada em 83% do 

público masculino e em apenas 22,2% do gênero feminino, salientando as 

diferenças particulares de cada sexo quanto aos fatores considerados. 

Palavras-chave: idosos; autoestima; análise. 

Introdução 

O aumento da expectativa de vida é almejado por qualquer sociedade, no 

entanto, não se trata apenas de mera expansão cronológica e sim da 

qualidade dos anos adicionais que o indivíduo terá. Dessa forma, ao 

considerar a população idosa deve-se ressaltar o amparo a sua capacidade 

funcional, biológica, assim como suas necessidades de cuidado, autonomia, 

autoestima, entre outras (Veras, 2009). 

A autoestima é um fator gerador de confiança, que nos faz enfrentar 

problemas, acreditando que passaremos por todos os obstáculos da vida 

com excelência. A falta dela, por sua vez, leva à incerteza, sensação de 

incapacidade e sentimento de derrota; sendo assim há modificação no 

comportamento do indivíduo, o qual se altera devido à auto avaliação, 

culminando numa visão errônea de si mesmo e desencadeando, assim, atos 

prejudiciais ao próprio indivíduo (Diccini,Yoshinaga & Marcolan, 2009).  

Buscou-se explorar possíveis fatores desencadeantes de uma 

autoestima elevada, visto a importância de tal aspecto na constituição do 



indivíduo e em todas as etapas da vida, inclusive a terceira idade, etapa de 

extrema valia e necessidade de reconhecimento, não concordando com o 

estereótipo de ser uma fase terminal que não necessita de investimento.  

Objetivos 

Investigar e analisar os possíveis fatores que promovem a autoestima 

elevada em idosos, especificamente, caracterizar os participantes, verificar e 

analisar os fatores que promovem a autoestima elevada na velhice, bem 

como a definição de autoestima dada pelos participantes. 

Metodologia 

A amostra é constituída por 15 indivíduos que residem em São Paulo, 

a partir de 60 anos com autoestima elevada e que façam atividades regulares 

(esportes, hobbies, frequentam festas, etc), sendo esses os constituintes do 

critério de inclusão. Como critério de exclusão, foram considerados os idosos 

que apresentaram baixo escore na Escala de Autoestima de Rosenberg.  

A coleta de dados realizou-se por meio de um questionário de duas 

partes: a primeira trata-se da Escala de Autoestima de Rosenberg adaptada 

à população brasileira; a segunda parte diz respeito a questões abertas e 

fechadas formuladas pelos pesquisadores com a finalidade de responder aos 

objetivos específicos. 

Desenvolvimento  

Primeiramente, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética da Universidade São Judas Tadeu (C.A.E.E.: 44107615.1.0000.0089); 

a partir disso, os pesquisadores compareceram ao ambiente frequentado 

pelos participantes com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

solucionando quaisquer dúvidas e aplicando os questionários.  

Mais tarde, tais dados foram tabulados em planilha eletrônica do 

Excel. Excluíram-se da amostra os participantes que não apresentaram 

resultado de autoestima elevada segundo a Escala de Autoestima de 



Rosenberg. Os dados serão analisados de forma qualitativa, com 

embasamento teórico e científico. 

Resultados Preliminares 

A amostra do estudo é formada por 60% de mulheres e 40% de 

homens. Dentre o total, 60% são casados, 13,3% solteiros, 13,3% são 

separados e 13,3%, viúvos, o que aponta que pessoas com companheiros 

têm maior chance de desenvolver sua autoestima elevada. Pode-se pensar 

que isso se dê pela relação social, sentir-se desejado, troca afetiva e todos 

os fatores envolvidos na relação conjugal. Quanto à vida sexual dos 

participantes, constatou-se diferença proeminente entre homens e mulheres, 

podendo-se pensar que a autoestima dos diferentes sexos possui alicerces 

distintos (Tabela1). 

 

  Tabela 1- Relação entre sexo e vida sexual 

Sexo 

Vida Sexual 

Ativa Inativa Total 

Feminino 2    28,6%  7   87,5%  9   60%  

Masculino 5    71,4%  1   12,5%  6   40%  

Total   7    100%  8   100%  15   100%  
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