
Não ter religião é visto como falha moral por alguns grupos sociais 

 

A falta de confiança é o principal motivo pelo qual pessoas com religião não gostam de 

indivíduos que se declaram ateus, diz pesquisa. 

  

O estudo, feito pela Universidade de British Columbia, no Canadá, mostrou que em 

comunidades onde há grupos religiosos predominantes os ateus são vistos como os menos 

confiáveis. “Com um número de aproximadamente um bilhão de ateus em todo o mundo, esse 

tipo de preconceito pode afetar um grande número de pessoas”, explica Will Gervais, principal 

autor do estudo, publicado no periódico Journal of Personality and Social Psychology. 

  

As razões para tal antagonismo tão intenso contra os ateus não é exatamente claro, e a 

pesquisa feita por Gervais é uma das primeiras a tentar entender os processos psicossociais 

por trás desse sentimento. 

  

“O grupo formado por pessoas que se dizem ateus não é visível, não se mostra homogêneo ou 

tem grande influência nos processos sociais”, explica o pesquisador, que trabalhou junto com 

Ara Norenzayan e Azim Shariff, da Universide do Oregon, também no Canadá. 

 

Os resultados da pesquisa são a conclusão de uma série de 6 estudos feitos com 350 

indivíduos adultos de idades variadas e mais de 420 estudantes, onde eles tinham que 

responder a questões e situações hipotéticas. Para se ter uma ideia do preconceito, apenas 

estupradores eram vistos como menos confiáveis que os ateus pela maioria dos entrevistados. 

No Brasil, uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo – cujo foco era intolerância – 

também listou os ateus entre os menos confiáveis, na frente de grupos que normalmente 

enfrentam maiores preconceitos. 

  

Mais do que não gostar, ficou evidente para os pesquisadores que ateus eram vistos como 

pessoas que não mereciam confiança em situações diversas, e esse era o principal motivador 

do preconceito contra esse grupo. Uma outra pesquisa feito pelo Instituto Gallup nos EUA, já 

havia indicado que a rejeição de um político ateu é muito grande e que no âmbito familiar 

diversos pais indicaram que não aprovariam que seus filhos ou filhas se casassem com um 

ateu. 

  

“A crença em um deus parece ser visto como um indicativo de confiança para esses grupos 

religiosos e isso levaria as pessoas a se comportarem melhor, caso acreditem que há um ser 

superior os vigiando”, aponta Norenzayan. “Os ateístas, ao contrário, enxergam sua falta de 

uma crença como um assunto do âmbito particular, mas para a grande maioria dos indivíduos, 

eles são pessoas que não devem cooperar ou que não são honestos”, finaliza. 

 

Fonte: O que eu tenho, 14 dez. 2011. [Portal]. Disponível em: 

<http://oqueeutenho.com.br>. Acesso em: 16 dez. 2011. 
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