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O tema desta obra - Liberdade Religiosa e Desenvolvi-
mento Econômico - é complexo e ao mesmo tempo fas-
cinante, pois envolve por um lado a cientificidade ine-
rente ao direito, e de outro a desafiadora diversidade e 
os mistérios próprios do universo das crenças religiosas. 
Como dizia Rui Barbosa, “a liberdade religiosa é pacifi-
cadora”. Além disso, segundo Brian Grim, ela é “boa para 
os negócios”. Dessa forma, os autores que colaboraram 
com a presente obra refletem sobre os principais argu-
mentos que justificam a promoção do direito à liberdade 
religiosa ao redor do mundo por uma matriz econômi-
ca. Espera-se que todos os esforços de promoção desse 
direito resultem em bons frutos para a pacificação tanto 
da sociedade brasileira quanto da comunidade interna-
cional. O desejo de uma boa leitura a todos é sincero.
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Este livro é dedicado à saudosa memória de meu pai, 
Antonio Soriano Estrella (05/04/1933 - 09/10/2017), que 
aos 84 anos de idade findou a sua missão na terra deixando, 

contudo, o seu exemplo de perseverança e dedicação à famí-
lia e ao trabalho. Deixou muitos amigos, esposa, três filhos e 
quatro netos. Com a sua alegria de viver contagiante ilumi-

nou a muitos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Em seus derradeiros dias, acometido por dolorosa enfermida-
de, sentia-se reconfortado ao ouvir Salmos 119. 

“Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que 
andam nas trilhas da Torá do Eterno. Bem aventurados são aqueles 

que guardam Suas leis e O buscam com todo coração” 

Tehilim 119: 1 e 2

Aldir Guedes Soriano
Presidente Venceslau/SP, janeiro de 2018.
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APRESENTAÇÃO

Nas últimas décadas, o debate acerca do direito à liberdade 
religiosa foi significativamente ampliado tanto no Brasil quanto no 
exterior. Não obstante, continua a impressionar os novos desdobra-
mentos, desencadeamentos e interpretações desse tema que permanece 
sempre atual e inesgotável quanto ao seu conteúdo.

O renomado pesquisador Brian Grim vem promovendo nova 
abordagem da liberdade religiosa relacionando-a ao mundo corpo-
rativo e à economia global. Como atuante e dinâmico presidente da 
Religious Freedom & Business Foundati1, regularmente se apresenta ao 
redor do mundo, levando sempre a mensagem de que “a liberdade re-
ligiosa é boa para os negócios”. São recorrentes as suas apresentações na 
Casa Branca, no Departamento de Estado Americano, no Parlamento 
Europeu e no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

A ideia de se publicar a presente obra coletiva surgiu a partir 
de eventos internacionais realizados no Brasil nos quais os coorde-
nadores da presente obra tiveram a oportunidade de se conhecerem 
mutuamente.   Durante o I Simpósio Internacional de Direito e 
Liberdade Religiosa da Seccional paulista da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/SP)2, em 2013, essa nova abordagem foi apresen-
tada ao público brasileiro. Na ocasião já era evidente a necessidade 
de fazer com que um número mais amplo de acadêmicos pudessem 
contribuir nessa mesma linha de reflexão, principalmente no nosso 

1 Disponível em: https://religiousfreedomandbusiness.org/press. Acesso em 16 
de novembro de 2017.

2 Evento organizado pela Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB/
SP sob a presidência de Damaris Dias Moura Kuo.
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país. Com esse propósito, renomados autores foram convidados para 
contribuir com suas reflexões. Assim, foram reunidos dez artigos que 
certamente enriquecerão em muito o debate acadêmico do direito 
à liberdade religiosa no Brasil.

O tema desta obra é complexo e ao mesmo tempo fascinante, 
pois envolve por um lado a cientificidade inerente ao direito, e de 
outro a desafiadora diversidade e os mistérios próprios do universo 
das crenças religiosas.

Como dizia Rui Barbosa, “a liberdade religiosa é pacificadora”. 
Além disso, segundo Brian Grim, ela é “boa para os negócios”. Dessa 
forma, os autores que colaboraram com a presente obra refletem 
sobre os principais argumentos que justificam a promoção do 
direito à liberdade religiosa ao redor do mundo. Espera-se que 
todos os esforços de promoção desse direito resultem em bons 
frutos para a pacificação tanto da sociedade brasileira quanto da 
comunidade internacional.

Espera-se, também, que os artigos aqui reunidos possam fru-
tificar e contribuir para que o tema da liberdade religiosa seja me-
lhor compreendido por um número cada vez maior de brasileiros 
atuantes e responsáveis. Há, ainda, um relativo desconhecimento de 
como a liberdade religiosa pode ser conciliada com elementos que 
escapam à esfera religiosa propriamente dita: ao contrário do que 
tantos pensam, não se quer de forma alguma debater religiões em 
si (afinal, a melhor religião sempre é aquela que cada um opta por 
seguir, e que leva o ser humano a uma visão transcendental de mun-
do), mas a forma como elas podem encontrar pontos em comum 
para promover o crescimento da sociedade. Como recorte metodológico 
aqui adotado, nada obstante as tantas pesquisas sobre a função social que as 
religiões desempenham, se quer, isso sim, focar na função econômica que as 
religiões desempenham. Seguindo a tese defendida por Brian Grim, e 
encampada pelos demais coordenadores dessa obra, a ideia é simples: 
quanto maior a liberdade religiosa de um país, mais desenvolvimento 
econômico ele tem; quanto mais desenvolvimento econômico, mais 
funções sociais podem ser desenvolvidas; e quanto mais funções so-
ciais, mais as religiões serão vistas na sociedade como um instrumento 
transformador. Um círculo do bem, veja-se.

Que esse livro também possa contribuir de alguma forma para o 
debate do tema e, também, para a refutação do fanatismo e da tirania. 
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Enfim, que represente efetivo auxilio para a consolidação da paz, da 
liberdade e do almejado desenvolvimento econômico e social da so-
ciedade brasileira. Mais uma vez agradecemos a todos os participantes 
dessa obra, e desejamos a você, leitor, uma leitura prazerosa e instigante.

Rafael de Lazari

Aldir Guedes Soriano
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capítulo 1
LIBERDADE RELIGIOSA E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO: 
uma relação constitutiva e instrumental

Rodrigo Vitorino Souza ALVES

“As pessoas são a verdadeira riqueza das nações”1.

1. INTRODUÇÃO
Desenvolvimento e liberdade religiosa são temas aparentemen-

te distantes, e, sob determinadas perspectivas, em relação de direta 
oposição. Se o primeiro é comumente associado ao crescimento 
econômico e a questões quantitativas, o segundo envolve convicções 
e práticas religiosas, as quais, em muitos casos, desvalorizam a rique-
za e desencorajam a competitividade, a acumulação e o consumo, a 
exemplo das doutrinas ascéticas encontradas em diferentes religiões, 
sobretudo no sentido weberiano de ausserweltliche2.

1 ONU, Human Development Report 1990: Concept and Measurement of 
Human Development, New York: United Nations Development Programme/
Oxford University Press, 1990, p. 9.(tradução nossa).

2 As doutrinas ascéticas ou ascetismos estão relacionados a alguma forma de 
renúncia ao mundo, tendo sido classificados por Max Weber (The Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism, London, Boston: Unwin Hyman, 1930, 
Caps. 4-5.) como innerweltliche e ausserweltliche. Innerweltliche, que é o ascetismo 
intramundano, reflete-se nas doutrinas que promovem uma atuação no mundo, 
a exemplo do reconhecimento de uma vocação ou papel social como sendo 
uma vocação divina. Por sua vez, ausserweltliche, como ascetismo extramundano, 
defende o afastamento para fora do mundo, para o isolamento, a exemplo das 
comunidades monásticas e dos eremitas. Embora a segunda modalidade se opo-
nha às práticas capitalistas, para Weber, é no ascetismo innerweltliche (de matriz 
protestante) que são encontrados os fundamentos para o surgimento do próprio 
sistema capitalista.
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No entanto, uma abordagem do desenvolvimento mais abran-
gente, que inclua também considerações sobre a qualidade de vida, a 
inclusão social e o gozo das liberdades individuais, torna não apenas 
possível, mas necessária a análise da relação entre desenvolvimento e 
liberdade religiosa. E este é o objetivo do presente trabalho.

Para isso, no primeiro tópico será apresentado o paradigma 
do desenvolvimento humano e discutida a relação entre este e a 
liberdade religiosa, com fundamento nas concepções de Amartya 
Sen e Martha Nussbaum. No segundo, identificar-se-á o âmbito de 
proteção da liberdade religiosa como direito humano, enfatizando-se 
o sistema da Organização das Nações Unidas - ONU. Finalmente, 
será realizado um estudo sobre o caso brasileiro, com considerações 
jurídico-constitucionais acerca da proteção da liberdade religiosa e 
do regime de secularidade, acentuando-se a relação entre estes e o 
desenvolvimento humano.

2. DESENVOLVIMENTO HUMANO: PARA  
ALÉM DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

Dados concretos das últimas quatro décadas demonstram que, 
embora haja uma associação positiva entre o crescimento econômico 
e o avanço nas diversas áreas da vida em sociedade, o aumento do 
produto interno bruto de um Estado não significa necessariamente 
o aumento da qualidade de vida dos indivíduos3. Limitar, portanto, a 
pesquisa sobre o desenvolvimento de uma sociedade aos indicadores 
econômicos não é suficiente. Faz-se necessária uma avaliação mais 
ampla, que integre outros fatores relevantes.

É nesse sentido que Amartya Sen, economista indiano ganhador 
do Prêmio Nobel da Economia em 1998, propõe analisar o 
desenvolvimento como liberdade e as capacidades humanas (com 
as contribuições da filósofa americana Martha Nussbaum). Estas 
abordagens tornaram-se influentes nos últimos anos e podem ser 
consideradas como fundamentais para o estudo do desenvolvimento 
das sociedades.

Neste tópico, buscar-se-á apresentar o paradigma do desenvol-
vimento humano e a Capability Approach (“Abordagem da Capacida-

3 Cf. ONU, Relatório de Desenvolvimento Humano 2010 - A Verdadei-
ra Riqueza das Nações: Vias para o Desenvolvimento Humano, New 
York/Lisboa: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/Instituto 
Português de Apoio ao Desenvolvimento, 2010, p. 47–54.
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de”), conforme propostas de Sen e Nussbaum, e em seguida, a partir 
desse referencial, discutir o papel da liberdade religiosa em relação 
ao desenvolvimento.

2.1. Desenvolvimento e liberdade
Embora o desenvolvimento esteja associado ao aumento do 

produto interno bruto, à elevação da renda per capita, ao avanço tec-
nológico, à industrialização e à modernização social, esses fatores não 
são suficientes para a constatação do grau de desenvolvimento de uma 
sociedade. Segundo Amartya Sen4, o desenvolvimento deve ser visto 
de uma perspectiva mais abrangente e integrada, que não se limita 
ao crescimento econômico, mas que inclui também considerações de 
natureza social e política, com foco nas liberdades individuais.

Sob esse ângulo, entende-se o desenvolvimento como o processo 
de expansão das liberdades reais desfrutadas pelas pessoas (“development 
as freedom”), processo esse que somente é promovido na medida que 
são retirados os obstáculos à liberdade, sobretudo por meio de lutas 
contra a pobreza, a falta de oportunidades econômicas e a insuficiência 
dos serviços públicos, assim como do combate à tirania, à exclusão 
social e à intolerância. Sendo o fim principal do desenvolvimento a 
ampliação das liberdades, o crescimento econômico geral não pode 
ser dela dissociado.

O desenvolvimento, todavia, não tem nas liberdades apenas o fim. 
De uma perspectiva instrumental, algumas liberdades contribuem de 
modo relevante para a ampliação das liberdades em geral, isto é, algu-
mas liberdades são meios para o desenvolvimento, nomeadamente: as 
liberdades políticas, as disponibilidades econômicas, as oportunidades 
sociais, as garantias de transparência e a seguridade social.

Estas liberdades instrumentais são mutuamente complementares, 
e permitem que cada indivíduo seja agente de seu próprio destino 
e ajude os demais. Quanto às liberdades políticas, são as oportunidades 
que as pessoas têm para escolherem seus governantes e os princípios 
que os orientarão, incluindo-se a possibilidade de fiscalizar e criticar 
as autoridades, a liberdade para expressão política, para filiar-se a um 
partido político, de imprensa, entre outros. As disponibilidades econô-
micas referem-se às oportunidades dos indivíduos para utilizarem os 
recursos econômicos para o consumo, produção ou comércio. Por 

4 Cf. SEN, Amartya, Development as freedom, New York: Knopf, 1999, p. 3–41.
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