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BATISTA, Carla; MAIA, Mônica (orgs). Estado laico e liberdades democráticas. 
Recife: Articulação de Mulheres Brasileiras/Rede Nacional Feminista de 
Saúde/SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia, 2006.

Este é um pequeno grande livro. Pequeno na extensão, só 51 páginas; grande pelo 

significado e pelo conteúdo.

Antes de tudo, ele é inaugural na bibliografia brasileira, já que, pela primeira vez, se 

publicou no país um livro com a palavra laico no título. Vale a pena procurar a razão de 

tamanha tardança – só em 2006 sai um livro que trata da laicidade e ostenta isso no 

título. Tão longa ausência não pode ter sido acidental, mas, sim, produto de um 

silenciamento que as três entidades feministas começaram a quebrar com dois 

seminários intitulados “Estado laico e liberdades democráticas”, realizados em Belo 

Horizonte (2003) e em Recife (2004). 

O conteúdo dos seminários foi incorporado no livro, que resgatou as falas do sociólogo 

da religião (USP) Antônio Flávio Pierucci; da teóloga e pastora luterana Aneli Shwarz; 

do deputado federal (PT-PE) Maurício Rands; da advogada e ativista dos direitos 

humanos Mirian Ventura; da coordenadora geral do SOS Corpo (PE) Maria Betânia de 

Melo Ávila; da socióloga e integrante da Marcha Mundial de Mulheres Maria Lúcia 

Silveira; da professora de filosofia do direito da PUC/SP, coordenadora do CLADEM 

Brasil e membro do Conselho Diretor da CCR Sílvia Pimentel; da antropóloga, 

professora da UERJ e coordenadora do CLAM Fabíola Rohden; e da secretária 

executiva da Rede Feminista da Saúde Fátima Oliveira. Em textos concisos, gerados a 

partir das intervenções dessas nove pessoas nos dois seminários foram tratados temas de 

grande importância para a construção da laicidade do Estado, tais como o 

fundamentalismo; e de efeito prático para toda a sociedade, como a descriminalização 

do aborto.

Vou focalizar só um capítulo do livro, o de Maria Betânia de Melo Ávila, intitulado 

“Reflexões sobre laicidade”. É um texto vigoroso, que alia diagnóstico e proposta. A 

autora mostra como a Igreja Católica fez parte do projeto colonizador dos povos do 

Brasil, mediante a repressão a suas divindades e a imposição à conversão ao 

catolicismo. Assim, ela contribuiu para a formação de uma sociedade hierárquica, 

autoritária e intolerante. Da religião, essa intolerância se estendeu à cultura como um 

todo. Os evangélicos, por sua vez, estão formando, nos dias atuais, partidos políticos 



Observatório da Laicidade do Estado                    www.nepp-dh.ufrj.br/ole

dominados pelo “princípio do interesse da igreja”. Assim fazendo, mesmo divergindo 

dos católicos em diversos aspectos, convergem com eles no impedimento político da 

formação do Estado laico, essencial para as liberdades democráticas. 

Em suma, a compreensão da dificuldade de se criar um Estado laico no Brasil passa 

pelo entendimento da impregnação da sociedade pela “ordem religiosa”, especialmente 

das igrejas cristãs. 

Quem se opõe a isso? A autora não faz um inventário dos grupos que lutam pela 

laicidade, nem era esse seu objetivo. Mas nos dá uma importante pista: “Acredito que o 

sujeito político, no Brasil atual, que levanta a questão do Estado laico com mais 

evidência é o feminismo, tanto pelas questões que defende quanto pelo seu próprio 

método de análise da realidade social, que quebra totalmente a dicotomia entre 

liberdade na esfera pública e privação na esfera privada.” (p. 28)

Os partidos políticos, no entanto, silenciam sobre temas importantes para a sociedade, 

como a questão do aborto, criminalizado pelo Estado, por imposições religiosas. Mesmo 

os partidos de esquerda, inclusive os materialistas, deixam de tratar dessa questão, por 

razões eleitorais e pelas complicadas correlações de força no seu interior.

O livro em foco mostra que a autora tem razão sobre o protagonismo feminista na 

defesa do Estado laico – afinal, foram três as entidades feministas que produziram esse 

livro, marcante pelo conteúdo e inaugural pelo próprio título. Que tal conferir os outros 

oito capítulos?

Página do SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia:

www.soscorpo.org.br 
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