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Resumo
O trabalho de pesquisa “Religião e Direitos Humanos: Doutrina Social da
Igreja e direitos emergentes na visão do Papa Francisco” visa refletir sobre a
Religião e os Direitos Humanos na perspectiva de verificar convergências e
divergências entre Religião e Direito. Encontra no princípio da dignidade humana a
base da transição do Estado absolutista para o Estado moderno, mostrando uma
coesão entre a Igreja e o novo estado de direito. A investigação, no campo das
Ciências da Religião e na Linha de Pesquisa “Religião, Política e Educação”, faz
uma retrospectiva histórica dos Direitos Humanos - DH e da Doutrina Social da
Igreja - DSI, analisando sua evolução no processo de desenvolvimento da
modernidade, chegando até o pontificado do Papa Francisco. Seguindo a linha de
análise sobre possíveis proximidades entre Direitos Humanos e a Doutrina Social
da Igreja, a pesquisa mostra a emergência dos novos direitos contemporâneos.
Destacam-se, de modo especial, os direitos da natureza, a natureza considerada
como um ser de dignidade. Essa visão sobre esse novo direito encontra
convergência na Doutrina Social da Igreja. Outros direitos emergentes são os
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“direitos subjetivos”, como a questão de gênero, de orientação sexual, os novos
modelos de família, o aborto e a eutanásia, com os quais a Igreja diverge. Ao final
do trabalho é possível vislumbrar a possibilidade de transformação paradigmática,
plural e solidária para o milênio que se inicia, quando religião e direitos humanos
continuarem a perseguir a meta da dignidade para todas as pessoas e para além dos
humanos, incluindo todos os seres da criação. Também a Doutrina Social da Igreja,
se fundamentando no pilar do amor e da misericórdia, poderá superar certo
dogmatismo e as hermenêuticas fundamentalistas e reacionárias.
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Abstract
The research work "Religion and Human Rights: from the Social Doctrine of
the Church to emerging rights in the vision of Pope Francis" aims to reflect on
Religion and Human Rights in the perspective of verifying convergences and
divergences between Religion and Law. It lays in the principle of human dignity the
basis of the transition from the absolutist state to the modern state, presenting a
coherency between the Church and the new state of law. The research, in the field
of the Sciences of Religion and the Research Line "Religion, Politics and
Education", makes a historical retrospective of Human Rights - HR and Social
Doctrine of the Church - SDC, analyzing its evolution in the development process of
modernity, up to the pontificate of Pope Francis. Following the line of analysis
about possible links between Human Rights and the Church's Social Doctrine, the
research shows the emergence of new contemporary rights. Featuring in particular
the rights of nature; nature as a being of dignity. The concept of this new right finds
convergence in the Social Doctrine of the Church. Other emerging rights are
"subjective rights," such as gender, sexual orientation, new family models,
abortion, and euthanasia, with which the Church diverges. At the end of the work,
it is possible to glimpse the possibility of a paradigmatic transformation, plural and
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supportive for the millennium that begins, when religion and human rights
continue to pursue the goal of dignity for all people and beyond humans, including
all beings of the creation. Also, the Social Doctrine of the Church, based on the
pillar of love and mercy, can overcome certain dogmatism and some reactionary
and fundamentalist hermeneutics.
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