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Os filósofos poderiam economizar muito de seu tempo extraindo suas pistas da 

imprensa. Notícias recentes proclamaram que a ciência demonstrou a racionalidade da 

descrença e a irracionalidade da crença: “Novos estudos mostram que a lógica esmaga a 

crença religiosa”. A venerável Scientific American proclamou: “Perdendo sua religião: O 

pensamento analítico pode enfraquecer a crença”. Além disso, existe a alegada correlação 

entre alto nível de Q.I. e ateísmo. Embora Deus possa manifestar-se nos nossos genes, a 

descrença é província exclusiva dos inteligentes. O Guardian LV alardeou: “Ateus são mais 

inteligentes que crentes religiosos, dizem as novas pesquisas”, já o The Independent 

preferiu a conversão: “Pessoas religiosas são menos inteligentes do que ateus”. No 

confiável Medical Daily, lemos: “Provado: ateus são mais inteligentes do que religiosos” 

Na minha apresentação, examinarei alguns dos fundamentos cognitivos do ateísmo. 

Embora a ciência cognitiva da religião seja um terreno bem percorrido, o ateísmo tem sido 

consideravelmente menos examinado. Eu suspeito que isso se deve ao seguinte: a grande 

maioria que trabalha nessa área é ou ateu ou agnóstico, de modo a conceber a crença 

religiosa como falsa, ultrapassada ou até mesmo bizarra. Dada essa suposição, o projeto 

das críticas sóciopsicológicas da religião é explicar como pessoas racionais poderiam aderir 

a crenças obviamente falsas. Diferentemente da crença religiosa, suas próprias crenças 

(agnósticas ou ateístas), assim diz a narrativa, são produtos da reflexão racional – o triunfo 

da razão sobre a superstição. O projeto é, então, investigar o problema que produz as 

crenças religiosas, enquanto o ateísmo ganha passe livre.    

 Não faltam evidências anedóticas para suportar essa narrativa. Muitos cientistas 

cognitivos, cujo trabalho parece em princípio neutro em relação à verdade da crença 

religiosa, traem uma firma crença na superioridade racional no ateísmo. Eles revelam essa 

suposição em uma rápida olhada nas concepções de religião de vários praticantes: a religião 

é patentemente improvável e factualmente impossível (Atran, 2002), sem qualquer solidez 

(Boyer, 2007). O que poderia levar a mente humana a entreter e acomodar crenças 

obviamente falsas? Dado o absurdo patético e a superabundância de crenças em deuses, os 
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mecanismos de produção de crenças que não rastreiam a verdade devem ser os 

responsáveis. Com a descoberta dessas causas cognitivas ignóbeis, a crença religiosa pode 

ser finalmente desmascarada como a bobagem irracional que todos sabemos que é. Por 

outro lado, o ateísmo não é produto de causas ignóbeis; resulta, isto sim, da reflexão sobre 

razões. Assim a crença religiosa é desmascarada porque produto de causas psicológicas 

que não conduzem à verdade, enquanto que a descrença é racional porque baseada em uma 

reflexão sobre boas razões. 

 Nessa palestra, levarei em conta as afirmações que sugerem que o ateísmo é uma 

conquista intelectual virtuosa (ateus são mais inteligentes, realizam mais inferências, etc.), 

enquanto que o teísmo é intelectualmente suspeito.1 E, então, vamos considerar vários 

defeitos cognitivos que estão relacionados com o ateísmo. Perguntarei em várias etapas ao 

longo do caminho pelas consequências desses estudos para o teísmo e o ateísmo. Por fim, 

argumentarei que, apesar das alegações em contrário e a favor da superioridade intelectual 

do ateísmo, tal posição (ateísmo) não é normal em seu sentido estatístico mais básico. 

Nesse sentido, o teísmo é normal. E, no entanto, concluirei que desse sentido estatístico 

não se segue algo que possua relevância epistêmica.   

 Ateísmo e QI ! 

No ensaio ‘A inteligência média prevê taxas de ateísmo em 137 nações”, a análise 

da equipe de Richard Lynn sobre muitas pesquisas individuais mostra que pessoas 

inteligentes tendem a ser menos propensas em acreditar em Deus. Os dados aparecem em 

diferentes formas e amplitudes. Por exemplo, nas sociedades ocidentais, um QI alto 

relaciona-se com baixa crença em Deus e as elites científicas são consideravelmente menos 

propensas a acreditar nele. À medida em que as crianças crescem, e crescem em 

inteligência, é menos provável que acreditem em Deus. Durante o século XX, à medida 

que o QI aumentou, a crença religiosa diminuiu. Finalmente, nações com QI médio mais 

alto têm um número maior de ateus. Lynn diz que apenas um fator explica o ateísmo: 

“Acredito que seja simplesmente uma questão de QI”. Embora haja alguma razão para 

 
1
 Esses estudos tomam o pensamento analítico como sinônimo de pensamento inferencial (não como os 

filósofos normalmente o consideram baseado em julgamentos intuitivos). Como o público-alvo deste ensaio 

são os filósofos, não seguirei os psicólogos e, em vez disso, usarei o termo “inferencial”. Vou lembrar o leitor 

ao longo de como estou usando os termos. 
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duvidar da correlação entre inteligência superior e uma tendência à descrença (Ver Hale, 

2011), mesmo supondo que seja verdade, a questão permanece: qual é a explicação mais 

plausível dessa correlação? O QI transforma as pessoas em ateus? Alguns ateus tomaram 

essa correlação para confirmar o triunfo da razão sobre a superstição. O ateu fica em uma 

situação confortável: os ateus são mais inteligentes, analíticos, racionais, sensíveis a 

evidências e mais preocupados com a verdade do que os teístas. Lynn teria estabelecido 

que a inteligência superior é o motor da incredulidade?  

 Vamos supor que haja uma correlação entre ateísmo e QI elevado. Essa correlação 

mostra que a reflexão inteligente sobre a evidência é a causa da incredulidade? Existem 

outras explicações possíveis e até mesmo plausíveis para os dados. A teoria mais plausível 

sugere que a causa comum tanto do QI mais elevado, quanto da incredulidade, é o aumento 

do status socioeconômico. Sabemos que isso é verdade: os níveis de QI aumentam à medida 

que a riqueza material aumenta (os EUA são uma notável exceção) e a crença em Deus 

diminui nas nações ocidentais na medida em que a riqueza material aumenta. Além disso, 

dentro dessas nações, aqueles que estão em posição socioeconômica mais alta também 

tendem à descrença. Se houver impulsos existenciais que vão ao encontro da crença 

religiosa – exacerbados pela fome, doença e morte – então as sociedades que podem 

satisfazer esses desejos por meio de avanços econômicos provavelmente assistirão a um 

declínio da crença religiosa (e, à medida que a saúde e o acesso à educação melhorem, 

assistirão a um aumento correspondente no QI). A reflexão racional está ausente desta 

explicação da incredulidade. O artigo de Lynn admite essa possibilidade, mas depois a 

ignora. Como escreve Phil Zuckerman: “Uma teoria importante vem de Norris e Inglehart 

(2004), que argumentam que em sociedades caracterizadas por farta distribuição de 

alimentos, saúde pública excelente e moradia amplamente acessível, a religiosidade 

diminui. Por outro lado, em sociedades onde alimentos e abrigos são escassos e a vida é 

geralmente menos segura, a crença religiosa é forte” (Zuckerman, 55). A satisfação das 

necessidades sociais, e não a reflexão crítica sobre a existência de Deus, é a melhor 

explicação sobre a descrença religiosa nas sociedades modernas. Se Zuckerman estiver 

certo, tanto o ateísmo quanto o teísmo são mediados pelo alívio das ansiedades existenciais. 

Como aliviar a ansiedade não conduz à verdade, o ateu não está em uma posição 

racionalmente privilegiada em relação ao teísta.     
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E quanto à determinada ausência da crença em Deus entre acadêmicos, em geral, e 

cientistas altamente talentosos, em particular? De acordo com Lynn, apenas 7% dos 

membros da American National Academy of Sciences, e apenas 3,3% dos membros da 

Royal Society, acreditam em Deus. Lynn afirma que essas pessoas de QI alto, na medida 

em que crescem e refletem sobre crenças religiosas, caem na dúvida e na incredulidade. 

Essa não seria uma boa evidência de que o QI alto (que Lynn considera uma abreviação 

para “pessoas com habilidades críticas altamente educadas que refletem profundamente 

acerca de todas as suas crenças, não apenas as crenças científicas”) produz incredulidade 

reflexiva? 

Mais uma vez, a correlação não prova a causa. Pode haver preconceitos subjacentes 

que conduzem os acadêmicos de forma não reflexiva à descrença. Tais preconceitos são 

frequentemente ativados de forma inconsciente; mais tarde, porém, ao considerar as 

crenças produzidas por vieses, oferecemos uma justificativa racional para elas (e, de modo 

sincero, assumimos que essas crenças foram adquiridas com boas razões). Embora os 

acadêmicos se imaginem imunes aos preconceitos psicológicos normais, que afetam todos 

os outros, eles não são imunes a esses preconceitos. Vou sugerir um viés que 

provavelmente afeta a prevalência do ateísmo na academia: o viés de conformidade. 

Se você se encontra em Roma fazendo o que os romanos fazem (digamos, tomando 

um café espresso tarde da noite após um sorvete delicioso), provavelmente sucumbiu ao 

viés de conformidade. Os seres humanos têm uma tendência poderosa, inata e sutil de se 

conformar às normas sociais. Provavelmente não há surpresas aqui: conformamo-nos de 

modo inconsciente, por exemplo, a vários padrões de beleza, incluindo as últimas modas 

de roupas ou penteados. Normalmente, não escolhemos essa conformidade de modo 

consciente, assim como não decidimos o que é bonito ou legal. Nossa cultura nos diz o que 

é bonito e legal e nós aderimos a isso do modo inconsciente. Quanto vamos às compras, 

encontramo-nos simplesmente cobiçando aquele novo estilo de suéter ou o celular mais 

recente ao ponto de compra-los. 

Embora a conformidade afeta, geralmente, os comportamentos, também nos 

conformamos às crenças. Por meio de uma série de estudos, Solomon Asch mostrou como 

é difícil para um indivíduo manter sua própria crença em meio a um grupo que expressa 

uma opinião contrária. Em um experimento, os sujeitos viram uma imagem de uma linha-
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alvo junto com uma série de linhas de três tamanhos diferentes (identificadas como a, b ou 

c) e perguntaram qual das três linhas tinha o mesmo comprimento da linha-alvo. Essa tarefa 

perceptiva simples tinha uma resposta obviamente correta e facilmente verificável 

(digamos, C) que o sujeito escolheria corretamente. No entanto, quando todos os outros 

membros do grupo insistiram que a resposta correta era, digamos, (A), 75% dos sujeitos 

mudaram sua crença para a resposta errada. A conformidade aumenta quando a questão 

envolvida é menos óbvia e quando outros membros de grupo têm um status social mais 

alto: quando os indivíduos concebem os outros como mais poderosos, influentes ou 

conhecedores do que ele, é muito provável que eles se conformem às crenças do grupo.   

Encontramos precisamente essa situação na academia. Se a maioria em um grupo 

altamente desejável mantém certas visões ou manifesta certas práticas, deve-se esperar que 

os aspirantes a esse grupo imitem essas crenças e práticas. E se a maioria da comunidade 

científica é ateísta ou agnóstica, deve-se esperar encontrar conformidade em relação a essa 

crença (ou melhor, “conformidade de incredulidade”). Aqueles que aspiram ser membros 

dessa comunidade imitarão a incredulidade da maioria com base na adesão a essa 

disposição de conformidade (e não na reflexão racional). A ciência cognitiva da religião 

não afirma que todos possuem uma tendência a possuir uma fé pela qual morreriam. 

Apenas afirma que, dadas certas influências culturais ou ambientais, as pessoas tendem a 

adquirir e sustentar crenças e práticas religiosas. A crença religiosa pode ser generalizada 

e, em muitos casos, superficial. Muitas pessoas podem estar inclinadas à crença devido a 

outras disposições cognitivas, assim como à descrença em face de outras influências 

culturais ou ambientais. Crentes e incrédulos podem ter adquirido sua crença/descrença 

religiosa por meio de um processo cognitivo não reflexivo e não conducente à verdade, ou 

seja, não com base na reflexão racional. 

As pressões sociais contra a crença religiosa na academia não são leves. Um amigo 

filósofo proeminente era um adulto convertido ao cristianismo. Ele manteve suas 

convicções principalmente privadas, de modo que nunca se referiu a elas em seu trabalho 

acadêmico ou durante apresentações. Quando a notícia de sua conversão vazou, ele era 

rotineiramente questionado por colegas nas refeições ou mesmo durante apresentações 

públicas se acaso as estórias de sua conversão eram verdadeiras (geralmente seguidas de 

um comentário sarcástico perguntando como ele pode acreditar em algo tão ridículo). Seus 
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colegas e o público riam enquanto ele fazia o possível para oferecer uma resposta evasiva. 

Imaginem o efeito do escárnio público das crenças religiosas desse respeitado estudioso 

em relação aos estudantes ou aos estudantes mais jovens. Eles entenderam a mensagem. 

  Lembrem-se da correlação entre QI alto e incredulidade. Os acadêmicos têm QIs 

consideravelmente mais altos em média do que o público em geral e os acadêmicos são 

consideravelmente mais propensos a serem ateus ou agnósticos. Essa correlação se deve à 

argúcia dos acadêmicos? Se eu estiver certo, um dos principais contribuintes para a 

descrença na academia não é a inteligência; antes, a incredulidade decorre do desejo 

inconsciente de se conformar. 

Os acadêmicos não pensarão, por certo, que sua incredulidade religiosa se deve a 

um impulso psíquico inconsciente (de teísta para o estudioso ateu: “Você simplesmente 

rejeita a crença em Deus porque queria desesperadamente ser aceito por esse grupo”). 

Ninguém pensaria isso. E, no entanto, somos todos – acadêmicos e não acadêmicos, QI 

alto e baixo – suscetíveis a impulsos psicológicos inconscientes. Nenhum de nós está imune 

a preconceitos, incluindo o desejo de se conformar. 

Deixe-me dar mais um exemplo de viés de conformidade na academia que pode dar 

algum crédito à minha afirmação sobre a crença religiosa. Um estudo de 2010 mostrou uma 

correlação entre liberalismo político e QI alto, por um lado, e conservadorismo político e 

QI consideravelmente mais baixo, por outro. Descobriu-se que a pontuação média de QI 

dos liberais é de 106,42, enquanto a pontuação média dos conservadores é de 94,82. Os 

liberais são, então, mais inteligentes que os conservadores? O liberalismo é, portanto, mais 

provável de ser verdade? Uma pesquisa recente sugere que apenas 11,5% dos docentes 

universitários se identificam como politicamente conservadores, enquanto 62% se 

identificam como politicamente liberais ou de extrema esquerda. Se um número 

desproporcional de professores universitários é politicamente liberal, então um número 

desproporcional de QIs altos vai se inclinar politicamente liberal. 

Qual é a melhor explicação do liberalismo político na academia? Avaliações 

cuidadosas e fundamentadas dos argumentos a favor e contrários ao liberalismo? Eu duvido 

disso por duas razões: (a) argumentos em filosofia política não são suficientemente 

convincentes para esperar um consenso racional em favor do liberalismo político e (b) a 

maioria dos acadêmicos não gasta seu tempo avaliando cuidadosamente argumentos em 
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filosofia política (eles fazem isso com relação a biologia, antropologia ou literatura 

francesa). O que pode contribuir, então, para a predominância do liberalismo político na 

academia? Muito provavelmente, viés de conformidade e prestígio (com algum viés de 

contratação). Se a maioria dos professores for liberal, as pontuações de QI tenderão para o 

liberal (mas não por razões que conduzam à verdade). Além disso, se um número 

desproporcional de professores for politicamente liberal, seus alunos (que terão QIs mais 

altos do que aqueles que não frequentam a faculdade) tenderão, devido ao viés de 

conformidade, ao liberalismo político. A correlação entre QI alto e liberalismo político, 

então, é explicada (pelo menos em parte) pelo viés de prestígio e conformidade, não pela 

inteligência ou atenção cuidadosa aos argumentos.  

Mesmo que haja uma correlação entre QI alto e incredulidade, não é o caso que a 

inteligência ou a avaliação racional dos argumentos mediaram ou até contribuíram para a 

incredulidade de alguém. A incredulidade pode ser o resultado de tais direcionadores de 

crenças inconscientes como o alívio de ansiedades existenciais ou viés de conformidade. 

Ateísmo e pensamento inferencial 

Se a crença religiosa é culturalmente recorrente, natural e intuitiva (não inferencial), 

então devemos esperar que a incredulidade seja relativamente rara, não natural e 

inferencial. Estudos recentes mostraram uma correlação entre o pensamento inferencial e 

a incredulidade. Considere a manchete da ABC News em sua história: “Fiéis religiosos 

carecem de lógica, pesquisa mostra.”  Nicholas Epley afirma que a crença religiosa é “mais 

um sentimento do que um pensamento”. A fé é uma questão de coração, descrença de 

mente. Na Scientific American, lemos: “Como os pensadores críticos perdem sua fé em 

Deus” (teístas, presumivelmente, são pensadores acríticos). Rob Brooks, professor de 

Ecologia Evolutiva da Scientia na UNSW Austrália, afirma que está se tornando “mais 

claro que a religião é, em alguns sentidos, o oposto do pensamento racional”. Esses estudos 

mostram, como essas manchetes afirmam, que os ateus são racionais, mas os teístas não 

são? Eles demonstram a superioridade racional do ateísmo sobre o teísmo? 

O ateísmo é, de fato, relativamente raro. Apenas cerca de 2,4% dos adultos 

americanos se identificam como ateus (67% deles são homens – mais sobre isso no 

próximo tópico). Uma pesquisa WIN-Gallup de 2012 afirma um percentual de 13% de 
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ateus em todo o mundo. Antes do século XX, o número provavelmente seria próximo de 

zero. 

E quanto à normalidade do ateísmo? Se, como sugere a Ciência Cognitiva da 

Religião, a crença em Deus é tão natural quanto apreciar a música, então o ateísmo parece 

tão anormal quanto odiar a música. Mas é difícil saber se esta ou aquela crença é normal 

ou anormal sem ter alguma noção do que significa uma crença ser normal. 

Passemos à compreensão do “normal” por analogia: a religião parece normal da 

mesma forma que a linguagem é normal. Os seres humanos têm a capacidade inata de 

(natural e normalmente) desenvolver uma linguagem (à medida que os bebês amadurecem) 

se estiverem nos tipos certos de ambientes. Ser criado por lobos em uma floresta não é o 

cenário ideal para a aquisição da linguagem; ser criado em uma comunidade humana em 

qualquer lugar do mundo é – dê tempo a uma criança e suas disposições cognitivas inatas 

(aquelas envolvidas na aquisição e formação da linguagem) se manifestarão em chinês 

fluente, digamos, ou em turco. Ela não decidirá adquirir um idioma – a aquisição do idioma 

nativo acontecerá naturalmente e normalmente, com pouco ou nenhum esforço consciente 

de sua parte. Da mesma forma, à medida que amadurecemos, estamos cognitivamente 

dispostos a adquirir as crenças religiosas de nossa família ou da nossa cultura com pouco 

ou nenhum esforço cognitivo de nossa parte; elas simplesmente surgem, natural e 

normalmente. Embora estejamos cognitivamente dispostos a crenças e práticas religiosas, 

as crenças e práticas religiosas adquiridas dependem quase inteiramente da própria cultura. 

A religião, como a linguagem, é natural e normal — é uma expressão fácil, direta e 

inconscientemente adquirida de faculdades cognitivas universais no ambiente apropriado.  

A incredulidade, nesse sentido, não é tão natural ou normal (em qualquer sentido 

estatístico), ou pelo menos não tão claramente natural ou normal. É claro que, se alguém 

cresce em uma comunidade que carece de estímulos religiosos típicos, é provável que suas 

disposições naturais para a crença religiosa não sejam adequadamente estimuladas (e, 

portanto, não é provável que adquira crenças e práticas religiosas). O filho sueco de um 

ateu sueco (ou dois) que cresce na Suécia provavelmente será naturalmente um ateu. 

Crenças religiosas que ocorrem naturalmente exigem um ambiente de infusão religiosa 
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para florescer (assim como a aquisição natural da língua sueca requer o tipo certo de 

ambiente para florescer). 

Ainda que a crença religiosa fosse natural e normal, e a incredulidade não natural e 

anormal, não há nada de especial em uma crença ser natural ou normal: que uma crença 

seja natural ou normal não é uma virtude nem um vício. Uma crença natural e normal pode 

ser racional ou irracional, verdadeira ou falsa, um sopro cerebral ou uma revelação. Por 

exemplo, uma entomologista que tem plena consciência de que apenas cerca de uma dúzia 

das dezenas de milhares de espécies de aranhas são venenosas pode ainda ter um medo 

natural (mas para ele, dada sua consciência dos dados, irracional) medo de aranhas. Por 

outro lado, posso natural e racionalmente acreditar que sou melhor do que a média (isso é 

algo que cada um de nós está naturalmente disposto a acreditar) e pode até (em algum 

sentido ou outro) ser verdade. No entanto, uma vez que eu esteja ciente de que todos os 

humanos têm essa disposição cognitiva (e julgue corretamente que nem todos podemos 

estar certos em fazer tais julgamentos), minha crença seria irracional. Mas se eu não tivesse 

conhecimento dessa disposição cognitiva (e/ou que não podemos estar todos certos em 

fazer tais julgamentos), então minha crença seria, até onde posso dizer, racional. Eu poderia 

multiplicar exemplos — o que torna as crenças racionais-irracionais ou verdadeiras-falsas 

não tem nada a ver com o fato de serem naturais ou normais. No entanto, algumas crenças 

- naturais e normais - surgem com bastante facilidade e sem reflexão consciente em 

praticamente todos devido à nossa constituição cognitiva, dada os tipos certos de 

estimulação. Como a linguagem. Ou física popular. 

Considere uma analogia com a física popular, que como a crença religiosa é 

culturalmente recorrente, natural e intuitiva. A física popular ou ingênua é nossa 

compreensão normal, natural, irrefletida e perceptiva do mundo físico. A física popular 

pode incluir generalizações simples e verdadeiras, como “pedras lançadas caem no chão” 

e “pedras jogadas com força suficiente em direção às janelas as quebrarão”. Mas também 

inclui declarações de senso comum que vão contra a física contemporânea, que postula 

uma série de entidades inobserváveis, como átomos e fótons (e pode até sustentar que 

nossas noções naturais de passado e futuro são ilusórias). O movimento da física popular 

para a física contemporânea exigiu uma enorme quantidade de esforço inferencial, que foi 

suficiente para anular pelo menos algumas de nossas intuições profundas, naturais e 
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normais. A física contemporânea, exigindo pensamento abstrato e matemática complicada, 

é profundamente contraintuitiva e contrária ao que observamos. A crença em teorias físicas 

contemporâneas, então, requer pensamento inferencial. Da mesma forma, a rejeição de 

nossas crenças religiosas muito naturais e normais pode envolver o pensamento inferencial. 

 

Ateísmo e autismo 

 

Alguns ateus são o que Gervais e Norenzayan chamam de portadores de cegueira 

mental, uma condição presente em indivíduos que não têm a capacidade de ler a mente, 

isto é, processar ou conhecer outras mentes. Esses indivíduos geralmente estão no topo do 

espectro do autismo. Quanto mais alto estiver no espectro do autismo (isto é, quanto menos 

for capaz de conhecer as pessoas), menor será a probabilidade de acreditar em um Deus 

pessoal. 

     Se as crenças teístas envolvem a crença em uma pessoa divina, aqueles que não 

têm a capacidade de conhecer pessoas, os Cegos da Mente, provavelmente também não 

acreditam em uma pessoa divina. Os filósofos sabem, ou deveriam saber, que a causa é 

realmente difícil de provar e que as correlações podem evidenciar uma causa compartilhada 

subjacente. Assim, talvez a relação do pensamento inferencial (e mesmo QI alto) com a 

incredulidade não seja a relação de causa e efeito; talvez ambos sejam mediados por uma 

causa subjacente comum. 

Já sugeri várias causas comuns dessa correlação — vieses de conformidade e 

prestígio. Vamos, nesta seção, considerar mais um: autismo. Nesta seção, explorarei as 

características do autismo como possivelmente mediadoras tanto do ateísmo quanto do 

pensamento inferencial (e alto QI). Apresentarei estudos que sugerem que a conexão entre 

ateísmo e pensamento inferencial é mediada por restrições mentalizantes, a cegueira 

mental, comumente encontrada em indivíduos autistas. 

Estudos recentes mostraram que o ateísmo e o agnosticismo são, em alguns casos, 

ambos correlacionados e mediados por uma restrição mentalizante, a cegueira mental, 

comum a indivíduos no espectro do autismo. Se Deus é uma mente não-física, então 

aqueles com cegueira mental devem manifestar graus mais elevados de descrença em um 

Deus pessoal e, novamente, em alguns casos, ateísmo. 
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O trabalho de Catherine Caldwell-Harris e colegas foi o primeiro que chamou a 

atenção para a conexão entre autismo de alto funcionamento (HFA) e ateísmo (Caldwell-

Harris, 2011). Sua pesquisa sugeriu que indivíduos com autismo de alto funcionamento 

estão predispostos à descrença. Norenzayan, Gervais e Trzeniewski (2012) argumentam 

que os déficits de mentalização característicos dos indivíduos HFA os inclinam para o 

ateísmo. Enquanto eles replicavam o estudo de Caldwell-Harris, de que aqueles com escala 

mais alta de autismo são menos propensos a acreditar em um Deus pessoal, eles também 

foram capazes de isolar e eliminar outras faculdades cognitivas ou tendências que podem 

mediar ou inclinar ao ateísmo. 

 

A primeira parte do estudo de Caldwell-Harris envolveu uma análise de conteúdo 

de postagens de blog sobre religião e filosofia em sites para (a) indivíduos HFA 

(wrongplanet.net) e (b) para indivíduos não HFA (neurotípico (NT)) (golivewire 

.com/teen). As postagens foram codificadas para análise de conteúdo e os indivíduos foram 

atribuídos a várias categorias de crenças religiosas, incluindo, por exemplo, agnóstico, 

ateu, cristão. Os participantes com HFA eram significativamente menos propensos a 

codificar crenças teístas e significativamente mais propensos a codificar ateísmo e 

agnosticismo. Por exemplo, enquanto cerca de 37% da população do NT codificado para o 

cristianismo, menos de 17% da população HFA o fez. Os participantes do HFA foram 50% 

mais propensos a se identificar como ateus e 70% mais propensos a se identificar como 

agnósticos. 

Um segundo estudo envolveu um questionário de internet aplicado a sessenta e um 

indivíduos com uma condição de espectro autista auto-identificada; cento e cinco alunos 

de graduação compuseram o grupo controle do NT. A localização dos participantes em 

uma escala de autismo foi determinada por meio de três testes diagnósticos e eles avaliaram 

a sua própria crença religiosa. Enquanto os indivíduos HFA e NT tinham a mesma 

probabilidade de serem agnósticos (cerca de 14%), os indivíduos HFA eram três vezes 

mais propensos a serem ateus (34% vs. 10%). Além disso, enquanto mais de 50% dos 

indivíduos do NT eram cristãos e judeus, apenas 28% dos indivíduos HFA foram 

identificados como cristãos ou judeus. Finalmente, quanto maior a pontuação de uma 

pessoa no Quociente do Espectro do Autismo, maior a probabilidade de ser ateu. Em suma, 
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os resultados do questionário da internet confirmaram os resultados da análise de conteúdo 

do blogpost. Mas enquanto Caldwell-Harris e seus colegas confirmaram uma conexão entre 

HFA e ateísmo, eles não conseguiram determinar a fonte dessa conexão. 

Os estudos de Noranzayan (2012) buscaram isolar os déficits mentalizadores como 

mediadores da descrença. Com base nas pontuações do questionário de autorrelato do 

Autism Spectrum Quotient, Norezayan e colegas afirmam que os déficits de mentalização 

mediaram tendências crescentes ao ateísmo e ao agnosticismo: Se Deus é pessoal, então 

um ToM (teoria da mente) tipicamente funcional parece associado à crença em Deus como 

um agente intencional. Os déficits de mentalização parecem, portanto, um provável 

contribuinte para a descrença. Eles concluíram: “As abordagens cognitivas da religião 

enfatizam que um mecanismo cognitivo social em desenvolvimento confiável – 

mentalização ou teoria da mente – é uma base fundamental que apoia a compreensão 

intuitiva de Deus ou deuses. As descobertas atuais reforçam essa hipótese e demonstram 

ainda que os déficits de mentalização prejudicam não apenas a compreensão intuitiva de 

Deus, mas também a crença”. Se este for o caso, indivíduos autistas com dificuldades de 

mentalização mais graves podem ser cognitivamente incapazes de conceber um Deus tal 

que os neurotípicos possam reconhecer intuitivamente como pessoal e intencional. 

Se Caldwell-Harris e Noranzayan estiverem corretos, a mediação do ateísmo pelo 

autismo fornece uma explicação da correlação entre ateísmo, por um lado, e QI alto e 

pensamento inferencial, por outro. Como os indivíduos autistas têm QI mais alto e estilos 

de pensamento mais inferenciais do que indivíduos não autistas, o autismo fornece o 

terreno comum entre o ateísmo, por um lado, e QI alto e pensamento inferencial, por outro. 

Em um número suficiente de casos para explicar as diferenças, o ateísmo e o pensamento 

inferencial podem ser mediados pelo autismo (ao invés do ateísmo ser mediado pelo 

pensamento inferencial). Dadas as diferenças relativamente pequenas entre crentes e 

incrédulos, uma análise mais cuidadosa dos dados correlacionando descrença, por um lado, 

e QI mais alto e pensamento inferencial, por outro, pode ser inteiramente explicável pela 

prevalência de indivíduos que caem no espectro do autismo, diagnosticável como autista 

ou não, nos estudos relevantes. 

Finalmente, o autismo está correlacionado com ser um acadêmico e um cientista. Como 

grupo, as mulheres são as menos propensas a sofrer de autismo, enquanto os homens são 
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quatro a cinco vezes mais propensos do que as mulheres a ter autismo. Os professores, 

como grupo, são mais propensos a serem autistas do que os homens como grupo e os 

cientistas são ainda mais propensos. Essa escala mapeia intuitivamente as sensibilidades 

religiosas. As mulheres, como grupo, são consideravelmente mais propensas a serem 

religiosas do que os homens; homens mais propensos do que professores e cientistas mais 

propensos do que professores. Se esse mapeamento estiver correto, o autismo explicaria 

parcialmente o ateísmo/agnosticismo que encontramos tanto na academia quanto entre os 

cientistas. 

 

Conclusão 

A afirmação de que os ateus são mais inteligentes, mais atentos aos argumentos e, 

portanto, mais racionais do que os teístas, não sobreviveu ao escrutínio. Os ateus podem 

ter QIs mais altos e estilos de pensamento mais inferenciais do que os teístas, mas isso não 

os torna mais inteligentes ou mais racionais. De fato, QI alto, pensamento inferencial e 

ateísmo podem compartilhar algumas causas comuns que não conduzem à verdade. Como 

os QIs elevados se agrupam em torno das universidades, os vieses de prestígio e 

conformidade que moldam as universidades explicam parte da preponderância do ateísmo 

nas universidades. Uma vez que QIs mais altos estão correlacionados com o ensino 

superior, o alívio da ansiedade existencial que acompanha a riqueza associada a países que 

oferecem oportunidades educacionais a seus cidadãos, isto é, a prosperidade causa QIs 

elevados e alivia as ansiedades existenciais que sustentam algumas crenças religiosas. 

Finalmente, o autismo está altamente correlacionado com o ateísmo e o agnosticismo, por 

um lado, e o QI elevado e o pensamento inferencial, por outro. Ambos são mediados pelos 

déficits de mentalização do autista. Em suma, enquanto algumas pessoas certamente 

rejeitam a existência de Deus após uma cuidadosa consideração dos argumentos, a 

incredulidade pode ser explicada em muitos casos apenas com o tipo de viés psicológico 

que alguns atribuem aos teístas. Isso é complicado, claro. Mas isso nós sabemos bem – o 

ateísmo e o agnosticismo estão associados aos mesmos tipos de preconceitos psicológicos 

que os ateus atribuem aos teístas. 

 

 


