O

que é esperança? José Enrique
Rodó, I o conhecido autor uruguaio,
descreve esperança através da
história de uma mulher que sonha com o
casamento. Ela era pobre e solitária, mas
tinha uma fantasia exagerada acerca de seu
casamento. Cada manhã ela colocava um
diadema de flores e um véu em sua cabeça e
esperava com ansiedade o seu noivo
imaginário. Na medida em que a manhã
tomava-se em noite, sua imaginação se
transfonnava em desapontamento; no
amanhecer seguinte sua fantasia revivia. Ela
novamente esperava o seu noivo.
Esperança, do ponto de vista de Rodó, é
algo assim: um sonho ilusório baseado em
um futuro irreal. Como uma ilusão, nascida
de sonhos originados nos recessos da mente,
a esperança serve para disfarçar a pobreza. a
infelicidade e a realidade cruel que se
encontram ao longo da vida.
Rodó não está sozinho em manter tal
noção. Pensadores famosos tais como
Spinoza, Goethe, Schiller, Marx, Nietzsche e
Shelley também viram a esperança no futuro
como um escape à realidade. Para Goethe,
por exemplo, a esperança e o medo eram os
piores inimigos da humanidade. De fato, o
ser humano ideal, Goethe diria, é aquele que
se libertou de expectativas, sem nenhum
interesse no futuro. A maioria das gravuras
romanas e gregali descreve a esperança como
uma ninfa sorridente, cercada de flores,
árvores e frutos: uma deusa da Natureza,
irmã da ilusão e da morte.

Uma Dimensão do
Comportamento
Estudantes do comportamento humano
descrevem a esperança como um fator
crucial na vida, que é composto de diferentes
partes:
•
•
•

•

•

Um elemento cognitivo com
expectativas positivas acerca do
futuro.
Um fator emocional, que trata com
atributos como conforto, paz,
segurança e confiança.
Um comportamento baseado em
atitudes que emergem da liberdade
e da responsabilidade e não do
fatalismo.
Um princípio inter-relacional, que
influencia o desenvolvimento de
um ralacionamento cooperativo e
confiante com os outros.
Uma orientação de valores e
crenças que faz da esperança uma
expressão de fé na confiabilidade
da vida e do futuro e de fonna que
guia a uma vida proveitosa.
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Albert Carnus certa vez disse que a
esperança poderia ser encontrada no interior
da desesperança. Isto quer dizer que para ele
a esperança e a desesperança não eram
elementos separados na vida real; elas
emergem da mesma unidade compacta. Elas
podem ser pólos opostos, mas encontram-se
em relacionamento diaJético, às vezes
envolvidas em um conflito dramático e até
mesmo destrutivo, o qual tanto pode levar à
depressão e exaustão como a uma nova força
e solução.

Es
ça,
Cnstianismo
e Saúde
Men~
Freqüentemente esta tensão entre a
esperança e a desesperança pode ser vista em
situações tais como, olhar para frente versus
olhar para trás. otimismo versus pessimismo,
criatividade versus repetitividade, fortaleza
versus desespero, confiança versus
desconfiança, orientação produtiva versus
orientação destrutiva.

Mário
Pereyra

A Dimensão Bíblica
Para o cristão, a espeT'dIlça está baseada
nas promessas de Deus e na segurança do
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poder da presença do Espírito. Como
resultado, a despeito das circunstâncias, a
esperança permanece.
A Bíblia apresenta a esperança como
um ingrediente essencial à vida humana. Ela
é um magnífico arco-íris depois de um
dilúvio devastador. Ela dá coragem para
afirmar o significado do terrível sofrimento
de 1ó. Ela é a luz condutora para o povo de
Deus na marcha para a terra prometida. Ela é
uma âncora de segurança para o navio
missionário de Paulo. A esperança bíblica é
um poder divino, uma promessa divina, o
amor divino provido para a vida humana.
Rudolf Bultmann2 faz um sumário do
conceito bíblico de esperança em termos de
seis princípios:
•
•
•
•
•
•

A esperança constantemente anseia
que algo aconteça.
A esperança significa ter um
futuro.
A esperança se identifica com
confiança.
Deus é o princípio e o objeto da
esperança.
A esperança inclui sofrimento,
perseverança e o desejo de se
suportar todas as coisas.
A esperança faz a pessoa disposta a
enfrentar mudanças, mesmo em
situações desesperadoras.

Mudança de Perspectivas

Esperança e Saúde Mental

Tradicionalmente, a esperança é
considerada um componente da fé religiosa.
O livro de Hebreus define a fé como "a
substância das coisas que se esperam, e a
prova das coisas que se não vêm" (Hebreus
II: 1). Paulo considerava a esperança como
uma das três virtudes que haverão de
permanecer (l Coríntios 13: 13), baseando-a
naquilo que Deus pode fazer agora (l
Timóteo 5:5) e naquilo que Ele planeja fazer
na realização escatológica (D Coríntios 3: 12;
Romanos 8:18-23; I Tessalonicenses 4:13).
Os reformadores protestantes
identificaram a esperança humana com uma
forte confiança em Deus e Sua graça
salvadora. Os séculos XVII e xvm
testemunharam uma gradual mudança da fé
para a razão. No século XIX, forte ênfase foi
colocada no pessimismo e desesperança,
particularmente pela influência de autores
como Kierkegaard, Schopenhauer e
Unamuno. Este declínio filosófico alcançou
o seu ponto mais baixo no meado do século
XX, tendo como seus principais proponentes
Heidegger e Sartre. Mais recentemente,
contudo, a teologia ocidental está novamente
colocando em destaque a dimensão religiosa
da esperança, particulannente nas obras de J.
Moltmann, 1. B. Metz, E. L. Fackenheim e
H.Cox.

Por muito tempo os pesquisadores têm
visto as implicações patológicas da
desesperança. O que Engel chamou de "o
complexo de desistir"3 freqUentemente leva a
fortes sentimentos de desespero, renúncia,
impotência, inabilidade de aceitar ajuda e
perda de confiança em relacionamentos
interpessoais. Tais sentimentos afetam o
sistema biológico e levam à busca de refúgio
no passado, desconsiderando-se
preocupações com o futuro. Alguns autores
associam a falta de esperança com o
pessimismo,4 enquanto outros (o grupo
cognitivo, por exemplo), descreve a situação
como "desesperança aprendida."s A falta de
esperança é relacionada com depressão,
melancolia, esquizofrenia, alcoolismo,
adição a drogas, comportamento anti-social e
tendências suicidas.
Ao mesmo tempo, a pesquisa quanto ao
papel da esperança no desenvolvimento da
saúde física e mental tem-se provado
compensadora. Snyder e outros têm
demonstrado que as pessoas com um alto
grau de esperança têm baixo nível de
problemas psicológicos e possuem uma
percepção positiva da vida.6 Contudo, apesar
dos estudos recentes, as descobertas em
pesquisas literárias nesta área têm sido
limitadas.
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A

verdadeira religião traz O homem em harmonia

com as leis de Deus - física, mental e moral. Ela ensina o
auto-controle, a serenidade, a temperança. A religião
enobrece a mente, refina o gosto, e santifica o julgamento.
Ela torna a alma participante da pureza do Céu. Fé no
amor de Deus e na providência divina alivia os fardos da
ansiedade e dos cuidados. Ela enche o coração com gozo
e contentamento nas melhores ou piores circunstâncias.
A religião tende diretamente a promover a saúde, a
prolongar a vida e a ampliar o deleite em todas as
bênçãos. Ela abre a alma para uma inesgotável fonte de
felicidade.
-EUEN

G.

WHITE
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Esperança e Saúde Mental

em Pessoas Idosas

Para se estudar o relacionamento entre a
esperança, o cristianismo e a saúde mental,
elaboramos um projeto de pesquisa para ser
executado localmente. Selecionamos pessoas
idosas para o estudo porque elas estão no
estágio mais vulnerável em termos de
desesperança, como foi indicado por Farran
e Popovich. 7
Escolhemos uma população adventista
do sétimo dia (n=61) por causa do alto nível
de esperança encarnado pelo sistema de fé
adventista. Nossa pesquisa centralizou-se na
comunidade da Villa Libertador San Martin
(Entre Rios, Argentina), um importante
centro denominacional na América do Sul.
Comparamos este grupo com uma população
não adventista vizinha (n=65). Aplicamos o
Hope-Hopelessness Test (TED) (teste
esperança-desespero), desenvolvido pelo
autor,8 juntamente com o Herfh Hope Index
(HHI) (índice Herth de esperança),9 a
Hopelessness Scale (HS) (escala de
desespero) de A. Beck,lO a Intrinsic Religious Motivation Scale (IRM) (escala de
motivação religiosa intrínseca) de Hoge, II e
o Questionnaire for r/te Detection of Melllal
Problems in Adults (SQD) (questionário
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detector de sintomas de problcmas mentais
em adultos) de C. Cli mcnt c OUlroS. 12 Todas
eSlaS medidas provaram-se úleis,
consislenles. vá lidas c confiáveis.
O unive rso da pesqu isa constitui u-se de
126 indi víduos (72 do sexo fcmin ino =
57, I % e 54 do sexo masculino = 42 ,9 %),
entre 65 e 70 anos dc id ~lde, com a maiori a
de casados, aposcllIados, lodos com pelo
menos ed ucação primária. Os resultados
foram os seg ui ntes :l ~

1.

A população advcntista tinha um
índ ice mai s alto dc esperança do

2.

Quanlo mais alto o nível de
esperança, menor o índice de

que a dos n~o - adve nli s l as.

desordens mentai s.

3.

Uma importante re lação foi
descoberta entre religião intrínseca
(fé e valores intemali zados cm vez
de ritu ais legalistas) e as desordens
mentais (49 .<.00 I).

4.

Idade. sexo, condição matrimonial
e educação nào demonstraram ter
qua lquer relação importante cntre a
esperança e fi saúde mental.
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Em resumo. Iodos os dados indicam
que ti esperança - e, em nosso caso, a
esperança adventista - é um forte fatal' que
contribui para a boa saúde menta l. Da
mesma fonni1, convicções religiosas
intrínsecas (ao invés de moti vações
extrínsicas, lal como mero seguir regras e
rituais). estão intimamente rclacionadas co m
a esperança c saúdc mcntal. ESles resultados
siio consistentes com outros estudos sobre a
religião e ;.1 esperança enlre pessoas idosas,I.J
bem como co m pacientes de A IDS.IS
Assim. a esperança cri stã. ancorada
pelas promessas de um Deus que ama e se
interessa indi vidunlmcnle. constitui um
fmor-clmve para a saúde menta l, provendo
signi fi cado e eq uilíbrio emocional mesmo
em idades avançadas. Co mo Pau lo escreve u

para um gru po de cristãos primiti vos: "Ora
que o DeliS de esperança vos cncha de lodo o
gozo c paz cm crença, para que abundeis em
esperança pela vinude do Espírito Sanlo"
(Romanos 15: 13). O
Ntu cit/o 110 Un'gl/oi, M ário Pereym é 11/11
{)l·jcólogo clínico 110 Smlllrório Atfl'elllisra dei P/M O e
Icciollll/UI Un il'ersi(/tuJ Adl'ellli.wlI dei P/alll. I/a
Argentil/a. El e ti fluror di' IIIUitOS (/rti.~o.\· (incluindo:
" A Tale oJ TlI'o Brofh en". Diálogo 2:3) e d e doiJ
livros em C~/ml/ llo/. Psico logia de la Espcranza
(Unit'crsitlflll Atfl'cmisw dei P /Olil . / 992) e
Psicologia dcl l)crd6n (Ull il't!/'.\·ültul A tll'em isw dei
P/ata, / 993).

"SE É TÃO BOM AQU I, COMO SERÁ
UM mA ASSIM LÁ NO CÉU?"
" DENN IS THE MENJ\CE" uSildu com:r :lUtoriztlçiio de I·bnk Kclcham c © pur

North Amcric:1S)"ndicalc.
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