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A religiosidade é apontada como fator relacionado diretamente a concepções de 

moralidade e posições políticas. Esse estudo teve dois objetivos: (1) investigar a relação entre 

a autodeclaração de crença religiosa/espiritual e posição política (e.g., direita liberal ou 

centro-esquerda); e (2) investigar os perfis de tomadores de decisão (i.e., utilitarista, não 

utilitarista e majoritário) obtidos com os clássicos dilemas impessoal e pessoal de trolley e 

suas relações com a autodeclaração de crença religiosa ou espiritual. Participaram do estudo 

532 pessoas, das quais 278 (52,3%) eram mulheres e 245 (46,1%) homens, com média de 

27,66 anos (DP = 9,24) mediante coleta online no link qualamoral.com. O Qual a Moral? era 

formado por um questionário socioeconômico, o Diagrama de Nolan, dilemas morais (que 

incluem os do tipo trolley) e o Questionário das Fundações Morais. A divulgação do 

questionário foi feita pelo grupo de pesquisa a partir de sua página criada no facebook 

(/qualamoral). A divisão em dois grupos – com crença e sem crença – conforme as respostas 

“Sim” ou “Não” para a pergunta “Você possui uma crença religiosa ou espiritual?” foi 

utilizada como fator para analisar as distribuições de posições políticas autodeclaradas. A 

mesma divisão foi adotada para analisar as distribuições de perfis de tomadores de decisão 

moral obtidos através da tarefa experimental do tipo trolley. Diferenças significativas foram 

apontadas pelo teste estatístico chi-quadrado para as distribuições de posições políticas de 

grupos com crença religiosa versus grupos sem crença religiosa, com proporção maior de 

posições à direita e menor à esquerda entre os que possuíam crença. Contrariamente ao 

hipotetizado, as diferenças nas distribuições de perfis de tomadores de decisão moral entre os 

que possuíam crenças e os que não possuíam não foram significativas conforme o teste 

estatístico chi-quadrado; ou seja, possuir uma crença espiritual ou religiosa não parece 

influenciar na tomada de decisão moral em dilemas do tipo trolley. 


