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1. Resumo 

As incertezas sócio-políticas que o brasileiro vem enfrentando nos últimos anos, 

muitas vezes relacionadas à escândalos de corrupção e má administração podem gerar 

no eleitor um sentimento pessimista quanto à política. A literatura propõe modelos de 

esperança que surgem na incerteza e também na relação entre desejos e expectativa. O 

objetivo deste estudo é medir a esperança de universitários brasileiros, por meio da 

utilização das Escalas de Esperança Disposicional e Esperança Cognitiva, ambas 

validadas no Brasil, e relacioná-la com a sua esperança em relação à política e às 

eleições presidenciais de 2018. Foram participantes da pesquisa 220 universitários que 

responderam as duas escalas de esperança e um questionário. Os resultados mostram 

tendência dos participantes à serem esperançosos de forma geral e em relação a si 

mesmo, e se reconhecerem como mais esperançosos que otimistas. No entanto não há 

diferença de esperança de acordo com as intenções de voto, o que levanta o 

questionamento em relação à percepção do eleitor sobre o voto. 
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2. Introdução 

Nos anos de 1983-1984 surgiu no Brasil um movimento civil que procurava pôr fim 

ao regime militar vigente na época. Por meio de manifestações e comícios, o povo 

reivindicava eleições diretas e seu direito a escolher seu presidente. Este movimento 

ficou conhecido como Diretas Já. Essa redemocratização foi resultado de um profundo 

processo político, e desde então o Brasil passa por um longo período de estabilidade 

democrática, tendo vivenciado sete eleições diretas para presidência da república. 

Segundo Baquero et al. (2016), autores clássicos na ciência política como, Almond 

e Verba (1963) e Inglehart (1977) desenvolveram a teoria da cultura política e propõem 

que a confiança nas instituições políticas é um fator que se origina nas crenças e nas 

normas culturais, transmitidas através da socialização. Não apenas a ciência política, 

mas também a psicologia política também se interessa pelos aspectos relacionados às 

influências da sociedade ou cultura sobre a percepção e subjetividade dos indivíduos 

nela inseridos. Bar-Tal (2001) descreve a predisposição das sociedades em desenvolver 

orientações emocionais coletivas; a emoção de seus membros é atravessada pelo 



 

contexto, pelas informações, pelos modelos e normas fornecidos culturalmente, fatores 

que são compartilhados por todos e acabam dando à experiência emocional um caráter 

de fenômeno social. No entanto, não apenas sentimentos negativos, como a 

desconfiança e o pessimismo têm abrangência cultural, mas também aspectos 

emocionais e cognitivos positivos, como o otimismo e a esperança também podem se 

estender para além do limite pessoal dos indivíduos. 

Frequentemente na literatura, otimismo e esperança são confundidos, ou tratados 

como sinônimos. Essa dificuldade de distinção é compreensível, uma vez que ambos são 

constructos cuja característica principal implica em expectativas positivas em relação ao 

futuro. O estudo de Bruininks e Malle, (2005) descreve que os resultados esperados, 

quando tratando-se do otimismo, geralmente se referem a circunstâncias mais gerais, 

como o clima atual, enquanto que quando se trata da esperança, os resultados esperados 

estão ligados à situações específicas, como se recuperar de uma doença. As autoras 

também sugerem que a esperança não precisa de uma provável ocorrência do resultado 

desejado para existir. Para Bury, Wenzel e Woodyatt (2016) “esperança, nós 

argumentamos, é enraizada na incerteza, e é exatamente essa incerteza de realização 

que leva alguém a ser esperançoso” (p.589). Nesse sentido, a esperança necessita 

menos de expectativa/predição positiva do futuro — pelo contrário, a esperança tende a 

aumentar frente às incertezas da ocorrência do objetivo desejado. Dessa forma, mesmo 

que um objetivo seja pouco provável de ocorrer, sua mera possibilidade já evoca um 

senso de esperança. 

Staats (1989), define esperança como a interação entre desejos e expectativas. 

Segundo Staats e Partlo (1993), “esperança envolve a consideração do futuro” (p.239). 

Elas também adicionam que, quando pensamos em nossas esperanças, devemos 

acessar não apenas eventos desconectados temporalmente, mas também eventos que 

são incertos por ainda não terem ocorrido (Staats & Partlo 1993). Uma característica 

essencial deste constructo é a diferença que se faz entre esperança intra e interpessoal, 

nomeadas de esperança autocentrada e esperança altruísta. A autora baseia-se nos 

estudos de Beck (1967), que observou que pessoas com pouca ou nenhuma esperança 

tendem a ter baixas expectativas, não só em relação ao seu próprio contexto de vida, 



 

mas também ao das outras pessoas e quanto ao cenário social em geral (Stassen & 

Staats, 1988). 

A teoria desenvolvida por Staats e Partlo sobre a Esperança Cognitiva possui 

fundamentos na teoria de Snyder et al. (1991), que embora tenha sofrido releituras 

posteriormente, foi uma das bases teóricas para importantes estudos que se sucederam 

e possui componentes importantes para o entendimento do conceito da esperança. Além 

disso, as escalas de Esperança Cognitiva e Esperança Disposicional são os únicos 

instrumentos validados no Brasil para medir este construto. Na teoria de Snyder et al. 

(1991), a esperança disposicional se relaciona diretamente com expectativas positivas 

sobre o futuro e não com as ameaças ou improbabilidades como nas teorias atuais. Eles 

defendem que a percepção do indivíduo sobre as opções disponíveis para alcançar um 

objetivo é o motivador da esperança disposicional. Para Snyder et al. (1991) a esperança 

é “um conjunto de funções cognitivas composto de um senso reciprocamente derivado 

do êxito em: (a) agenciamento (determinação direcionada a um objetivo), e (b) rotas 

(planejamento de meios para alcançar objetivos)” (p.570). Os autores propõem, portanto, 

que, dentro do âmbito do estabelecimento de metas, a esperança possui dois elementos 

principais, e que estes elementos são inter-relacionados. A esperança seria, portanto, 

uma percepção do próprio indivíduo sobre o seu agenciamento e sobre as rotas 

disponíveis para que ele alcance determinadas metas. 

Frente às diferentes concepções de esperança e dos conceitos relacionados, 

como o otimismo e o pessimismo, o presente estudo busca investigar a esperança do 

eleitor universitário em relação à política e as eleições do ano de 2018. A esperança é 

um componente importante não apenas para a mudança do cenário político e cultural de 

uma nação, mas também fundamental para a sobrevivência e para o bem-estar 

psicológico dos indivíduos no contexto geral de suas vidas. 

 

3. Objetivos 

O objetivo principal do estudo é medir o nível de esperança cognitiva e 

disposicional de jovens universitários. Como objetivos específicos, tem-se: (a) verificar a 

relação entre intenção de voto e as três medidas de esperança (esperança disposicional 

e as subescalas: esperança autocentrada e esperança altruísta, da escala de esperança 



 

cognitiva); (b) comparar a autoavaliação do participante em relação ao otimismo e 

esperança de melhora para o cenário político brasileiro. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa caracteriza-se principalmente como descritiva, pois, de acordo com Gil 

(2002), pesquisas deste cunho visam descobrir a existência de associações entre 

variáveis, de levantamento e transversal. A abordagem da pesquisa foi quantitativa, uma 

vez que foram analisados os resultados estatísticos relacionados com o escore de 

esperança obtidos nas escalas. 

 

5. Desenvolvimento 

Participaram 220 estudantes com mais de 18 anos e que estavam regularmente 

matriculados em qualquer curso de graduação ou mestrado de uma universidade privada 

de São Paulo. 

Foram utilizados três instrumentos: Escala de Esperança Disposicional, Escala de 

Esperança Cognitiva e um questionário desenvolvido pelos pesquisadores. A Escala de 

Esperança Disposicional foi validada à população brasileira por Pacico, Bastianello, 

Zanon e Hutz (2013). Ela é composta de 12 itens igualmente e tem formato de autorrelato. 

As respostas devem ser marcadas numa escala Likert de cinco pontos (sendo 1 = 

totalmente falsa e 5 = totalmente verdadeira). Destes 12 itens, 4 são itens neutros e não 

foram utilizados no cálculo da pontuação total. Quanto maior a pontuação, mais 

esperançoso é o participante. 

A Escala de Esperança Cognitiva é uma versão adaptada e validada em língua 

portuguesa, por Pacico, Zanon, Bastianello e Hutz (2011) do The Hope Index criado por 

Staats (1989), que define esperança como a interação entre desejos e expectativas. O 

instrumento é uma escala likert com pontuação entre 0 e 5, sendo que quanto maior a 

pontuação, mais esperançoso é o participante. A escala é composta por 21 itens, 

distribuídos em dois fatores: esperança autocentrada e esperança altruísta.  

O questionário desenvolvido pelos próprios pesquisadores contempla questões 

para obter característica pessoais e questões específicas sobre o tema política, variáveis 

importantes que afetam o sujeito como eleitor. Foi composto por 14 itens, sendo que 4 



 

questões foram inspiradas pelo estudo realizado por Bury, Wenzel e Woodyatt (2016), 

que mediram esperança de eleitores nas eleições de 2014 no estado da Austrália do Sul. 

Para a coleta de dados, foi solicitada autorização ao responsável da instituição 

para que os estudantes fossem entrevistados e após a obtenção da autorização, o Projeto 

de Pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética e aprovado (parecer número 2.658.504, 

CAAE 89362618.3.0000.0089). Os participantes foram abordados em um ambiente de 

livre circulação da instituição e convidados a participar da atividade, maio e junho de 

2018, momento em que as candidaturas oficiais dos presidenciáveis ainda não haviam 

se encerrado. Os alunos que concordaram em participar da pesquisa leram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinaram e responderam aos instrumentos 

individualmente, por aproximadamente 30 minutos. 

A análise foi feita a partir da digitação das informações selecionadas em uma 

planilha no programa Microsoft Office Excel e as análises estatísticas foram realizada 

com o uso do software SPSS (Statistical Package for Social Science), versão 21.0. O 

nível de significância que foi utilizado para os dados, é de 0,05, por ser o mais usado para 

a área de Psicologia. Foi utilizada Anova fator único quando os grupos tinham variâncias 

estatisticamente iguais (homogeneidade) e o Kruskall-Wallis quando este pressuposto 

não foi atendido. 

 

6. Resultados 

Dos 220 participantes, 82 eram homens (37,3%) e 138 mulheres (62,7%). 

Verificou-se a idade média de 20,98 anos (DP=3,588), sendo o mais jovem com 18 anos 

e o mais velho com 52 anos. Os participantes eram provenientes de diferentes cursos de 

graduação e pós-graduação, sendo 39,5% de Ciências Humanas e Sociais (n=87); 38,2% 

de Ciências Biológicas e da Saúde (n=84); 20,9% de Ciências Exatas e Tecnológicas 

(n=46) e 1,4% de Mestrado (n=3). A maioria encontrava-se no primeiro semestre de seu 

curso de graduação (n=57; p=25,9%), não possuíam atividade profissional no momento 

de aplicação da pesquisa (n=106; p=48,2%), 66 estavam trabalhando (30%) e 43 apenas 

estagiando (n=44; p=20%), apenas um participante estava ao mesmo tempo trabalhando 

e estagiando. 



 

Com relação à intenção de voto dos participantes, a maioria apontou que votaria 

Nulo ou Branco (n=101; p=45,9%) ou Não tem nenhuma alternativa/não sabe (n=35; 

p=15,9%). Os candidatos mais frequentemente presentes na intenção de voto dos 

participantes foram: Lula (n=18; p=8,2%), Jair Bolsonaro (n=16; p=7,3%) e Ciro Gomes 

(n=15; p=6,8%). Os candidatos menos frequentemente selecionados pelos participantes 

foram: João Amoedo (n=4; p=1,8%), Joaquim Barbosa (n=2; p=0,9%) e Álvaro Dias (n=1; 

p=0,5%). 

Como pode ser observado na Tabela 1, a pontuação média da escala de 

esperança disposicional foi 30,9, acima do ponto médio (24), indicando que os 

participantes tendem a ser esperançosos. O mesmo ocorreu com a escala de esperança 

cognitiva, em que a média da amostra (266,8) foi superior ao ponto médio de 187,5, 

indicando que os participantes são esperançosos em relação a si. No entanto, na 

subescala esperança altruísta, a média da amostra é semelhante ao ponto médio, não 

permitindo inferências sobre o nível de esperança interpessoal e social. É possível 

levantar a suposição de que os participantes tenham considerado os itens da subescala 

altruísta utópicos, especialmente na pontuação sobre expectativa, como por exemplo o 

item 16, “que todos tenham boas condições de vida”. Na cultura permeada por intrínseca 

desigualdade social em que estamos inseridos, muitos desejam uma vida melhor para 

todos, mas poucos creem que seja uma possibilidade real. 

 
Tabela 1: Média, desvio padrão e ponto médio de Esperança Disposicional, Esperança 
Autocentrada e Esperança Altruísta 

  n Mínimo Máximo Média Desvio padrão Ponto médio 

Esperança Disposicional 220 17 40 30,9 4,4 24 

Esperança Autocentrada 218 75 375 266,8 56,4 187,5 

Esperança Altruista 218 6 150 77,5 27,9 75 

 

Foi perguntado ao participante se a eleição fosse no dia da coleta de dados, em 

qual candidato (ainda que não oficial) ele pretenderia votar para ser o futuro presidente 

do país. As respostas que apresentavam um candidato foram classificadas como “tem 

candidato”, os participantes que disseram não saber ou não ter candidato foram 

categorizados como “indecisos” e muitos disseram que votariam nulo ou branco (Tabela 



 

2). Esta variável, intenção de voto, foi utilizada para verificar o nível de esperança em 

cada grupo. 

Esperava-se que houvesse diferença de escores nas escalas de esperança de 

acordo com o voto do indivíduo, principalmente que participantes que já houvessem se 

decidido por um candidato, obtivessem pontuações mais altas, e em contrapartida, 

presumia-se que indivíduos que não tivessem candidato ou optassem por votar nulo e 

branco tivessem menores pontuações nas escalas. No entanto, não houve diferença 

significativa nas pontuações de Esperança Disposicional, Esperança Altruísta e 

Esperança Autocentrada (Tabela 2). Esperava-se que pessoas com candidatos definidos 

tivessem mais esperança, pela suposição de acreditarem nas promessas de seus 

candidatos, a irrealidade desse pressuposto supõe uma contraposição às teorias que 

assumem que a expectativa (Snyder et al., 1991; Staats, 1989) é um fator importante 

para o surgimento da esperança. Este fato pode indicar que na amostra, os participantes 

em termos gerais, não percebem o voto como ferramenta potencial de mudança social, 

isto é, não o percebem como uma rota adequada para o emprego de seu agenciamento. 

 
Tabela 2: Média, desvio padrão, Anova e Kruskall-Wallis das escalas esperança por ter 
ou não candidato 

Escalas de 
Esperança 

Intenção de 
Voto 

N Média Desvio 
Padrão 

Estatísticaa p 

Esperança 
Disposicional 

Nulo/Branco 101 30,3 4,0 F = 1,366 0,257 
Tem candidato 
Indeciso 

80 
36 

31,3 
31,2 

4,9 
4,2 

 
 

 
 

 

 Nulo/Branco 100 267,1 59,6 H = 1,703 0,427 

Esperança 
Autocentrada 

Tem candidato 80 262,6 58,0   

 Indeciso 35 278,9 38,6   

 

 Nulo/Branco 100 78,6 29,9 

 

F = 0,199 0,820 

Esperança 
Altruísta 

Tem candidato 80 78,4 26,2   

 Indeciso 35 75,3 23,6   
a F de Anova Fator Único; H de Kruskal-Wallis 



 

Embora neste estudo não tenha sido utilizada uma escala de otimismo, foi 

perguntado aos participantes quão otimistas estavam em relação à melhora no cenário 

político brasileiro nos próximos anos e quão esperançosos estavam em relação à melhora 

no cenário político brasileiro nos próximos anos, numa escala likert de 1 à 5, sendo a 

pontuação um equivalente à “nada” e a pontuação cinco equivalente à “muito”. A distinção 

dos termos foi meramente semântica e a atribuição de significado foi deixada em aberto 

para interpretação do participante. 

Observa-se na Figura 1 que a 

maioria dos participantes se 

reconheceu como mais esperançoso 

do que otimista (pontos acima da 

reta), resultado que vai ao encontro 

do obtido por Bury, Wenzel e 

Woodyatt (2016), em que os eleitores 

de um estado na Austrália se 

consideraram mais esperançosos 

que otimistas, o mesmo ocorrido com 

torcedores de futebol neste mesmo 

estudo. Esse desfecho parece 

ilustrar a teoria dos autores de que a esperança cresce em cenários de incerteza, quando 

as chances são possíveis, mas não prováveis. Dessa forma, o eleitor é capaz de se sentir 

esperançoso mesmo que não haja certezas e mesmo que as rotas não estejam claras. 

 

7. Considerações Finais 
Os resultados indicaram uma tendência dos universitários a serem esperançoso, 

tanto de maneira geral quanto em relação a si mesmo. No que tange à esperança em 

relação ao cenário político, a maior parte dos participantes se consideravam mais 

esperançosos que otimistas. Não foi observada diferença significativa na esperança 

geral, autocentrada e altruísta em relação às diferentes intenções de voto.  

Estes dados sugerem que a opção pela recusa de votar em um candidato seja a 

expressão do não otimismo com relação ao cenário político, mas não inviabiliza a 

manutenção da esperança em relação ao futuro político, mesmo que seja extremamente 

Figura 1: Dispersão de pontos entre Otimismo em relação à 
melhora do cenário político e Esperança em relação à melhora do 
cenário político 



 

incerto. Esses achados corroboram com os estudos de Staats e Partlo (1993) que 

apontam que, em cenários de ameaça, neste caso, podemos supor, a impossibilidade de 

escolha de um candidato, leva os indivíduos a terem esperança. Isso também está de 

acordo com o fato de que a esperança é enraizada na incerteza, como apontado por 

Woodyatt (2016). Desta forma, o eleitor, embora não veja boas possibilidades, não deixa 

de ser esperançoso. Além disso, podemos supor que o eleitor universitário não percebe 

o voto como uma ferramenta de mudança político-social, sendo este um fator que pouco 

influencia a esperança. Partindo dos pressupostos da teoria de Snyder et al. (1991), é 

possível criar-se a hipótese de que a prevalência de participantes que não têm candidatos 

de escolha, indica que não percebem rotas disponíveis, influenciando, portanto, o ato de 

votar. Verifica-se, portanto, uma contradição entre a esperança apresentada pelos 

eleitores e a prevalência de votos nulos/brancos encontrados no estudo. Se o voto não é 

compreendido como ferramenta de mudança, o brasileiro deve estar, portanto, se 

agarrando a esperanças irrealistas. 

No período de realização da pesquisa, maio de 2018, o prazo de anúncio das 

candidaturas oficiais ainda não tinha sido encerrado, portanto, alguns partidos haviam 

anunciado oficialmente a candidatura de seus presidentes, enquanto que outros ainda 

não. Após o encerramento das candidaturas para presidência, os resultados 

apresentados na pesquisa IBOPE Inteligência, realizada em 20 de agosto, são 

semelhantes aos obtidos neste trabalho. Na modalidade espontânea da pesquisa, isto é, 

em que os participantes respondem apenas em quem votariam caso a eleição ocorresse 

no dia da entrevista, os três primeiros candidatos no ranking de intenção de votos foram, 

respectivamente: Lula, com 28% dos resultados; Jair Bolsonaro, com 15% e Ciro Gomes 

com 2%, mesma ordem encontrada nesta pesquisa. 
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