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Resumo 

A psicologia positiva aborda a gratidão um fator protetivo para o envelhecimento bem-

sucedido. Estudos que relacionam a gratidão com o bem-estar subjetivo vêm crescendo 

gradualmente. Todavia, pesquisas que utilizem instrumentos da psicologia positiva com 

idosos ainda são escassos. O objetivo do estudo foi verificar as associações entre a 

Gratidão e Afetos Positivos e Negativos em idosos. A amostra foi composta por 80 idosos. 

Os instrumentos utilizados foram: ficha de dados sociodemográfico, Escala de Gratidão 

para Idosos Brasileiros (G20IB) e Escala de Afetos Positivos e Afetos Negativos 

(PANAS). A associação entre os escores da G20IB e PANAS, foi realizada por meio da 

correlação de Spearman. O escore total da G20IB associou-se com o total da escala de 

Afetos Positivos (rs = 0.342; P = 0.002). Dentre as subescalas da G20IB, as que também 

apresentaram associações com a escala Afetos Positivos foram Gratidão Interpessoal (rs 

= 0.343; P = 0.002), Gratidão e Sofrimento (rs = 0.274; P = 0.015) e Expressão de 

Gratidão (rs = 0.387; P = 0.001). Não foram encontradas associações significativas entre 

o escore total e subescalas da G20IB e Afetos Negativos, tal resultado pode ser devido 

limitações em relação ao tamanho amostral. A gratidão associada com um 

desenvolvimento dos afetos positivos corrobora com os achados na literatura.  
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