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RESUMO 

Guerra às drogas e direitos humanos no Brasil: uma reflexão sobre a ação 

parlamentar 

 

No âmbito dos direitos humanos, o Brasil adota, desde os anos 80, paradigma 

que emancipa uma série de populações do locus de objeto de intervenção ao 

de sujeito de direitos, entre elas, as pessoas com transtornos mentais. Mas o 

tema das drogas sedia o convívio entre conquistas constitucionais e 

retrocessos que vão desde o interesse pela privatização do cuidado à 

ampliação do controle da liberdade pela via da saúde mental. É o que se 

identifica a partir de estudos avaliativos de políticas públicas sociais e criminais 

e de resultados parciais do projeto de pesquisa Análise de Políticas de Saúde 

no Brasil (CNPq/UFBA), que nos propomos apresentar no GT. Na pesquisa, 

realizamos o levantamento de dados sobre a atuação do poder legislativo em 

saúde mental, de 2007 a 2015, vigência da Nova Lei de Drogas, tema que 

intensifica as ações parlamentares no campo da saúde mental. Com isso, já 

constatamos que, dos 168 PLs e PECs criados nesse período, cerca de 40 

tratam do tema das drogas, em sua maioria esmagadora no sentido mais 

repressivo do que encontramos na legislação vigente, o que nos defronta com 

o crescimento da volúpia punitiva e restritiva de direitos humanos, mesmo na 

democracia. 

 

Palavras-chave: drogas; poder legislativo; direitos humanos. 

 

 

1. Introdução 

  O presente artigo destina-se a apresentar uma leitura sobre a atuação 

parlamentar brasileira no cenário das políticas públicas sobre drogas, no 

período entre 2006 e 2015, intervalo de ascensão das expressões religiosas no 

Parlamento, mesma fase de vigência da atual Lei de Drogas - Lei federal n. 

11.343/06 (BRASIL, 2006), que despenalizou o uso e recrudesceu o comércio 

das substâncias de produção e circulação restrita no país1. O estudo nos leva a 

                                                             
1 O texto é fruto de iniciante estudo sobre o mesmo objeto  e viabilizado no bojo do Projeto 
Análise de Políticas de Saúde no Brasil (2013-2017), apoiado pelo CNPq e Ministério da Saúde 
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crer que o enfoque legislativo tem sido a afirmação das estratégias punitivistas 

consagradas na expressão “guerra às drogas”2, de 1971, de repercussão na 

simultânea lei federal n. 5.726/71 (BRASIL, 1971) e subsequente Lei n. 

6.368/76 (BRASIL, 1976), ambas de inspiração ditatorial que tinha na 

beligerância contra as drogas – aliada à agenda estadunidense – uma notória 

ação encarceradora que até hoje repercute na seara parlamentar, como freios 

à continuidade das políticas sociais e, ainda, retrocessos nos respectivos 

sistemas, como o de Saúde. Vale observar, contudo, que a repercussão dos 

anos 70 ocorre com a adição das ações de tratamento sanitário compulsório e 

oficialização de serviços de caráter religioso, em nome da atenção 

psicossocial, principal dimensão da ação estatal, localizada na lei de drogas 

atual, frente ao uso de psicoativos. 

  A leitura que propomos é oriunda de alguns recortes: ação parlamentar 

no tempo (2007 – 2015), ação parlamentar quanto à atribuição (propositura de 

normas), ação parlamentar temática (saúde mental), ação parlamentar 

subtemática (drogas). Dada a oportunidade do mapeamento realizado, 

apresentaremos, ainda, a configuração atual da contundente força política que 

tem no Congresso Nacional uma caixa de ressonância dos interesses nem 

sempre públicos: a chamada “bancada evangélica”, que, para sustentar 

posicionamentos não necessariamente unânimes entre os próprios fiéis, 

articula-se de forma cruzada e equilibrada nas 06 Frentes Parlamentares em 

que o tema das drogas tem maior relevância. 

  Como referencial teórico, os estudos de Baratta (2011) nos guiam a 

partir do gradiente de “criminalizações” como dimensão classificatória da 

produção de circuitos criminalizantes de suas populações-alvo, conforme os 

marcos estabelecidos pela Criminologia Crítica, escola da Sociologia Criminal 

que se destacou ao propor que os estudos criminológicos desloquem-se da 

figura do criminoso para análise do crime, seus contextos e determinantes 
                                                                                                                                                                                   
(Chamada MCTI / CNPq / CT-Saúde / MS / SCTIE / Decit N º 41/2013), dentro cujos eixos 
localiza-se o “Acompanhamento de Iniciativas do Poder Legislativo Federal em Saúde”, tendo 
como um dos 07 temas “A Saúde Mental na Ação do Legislativo Nacional”, de responsabilidade 
do autor e da estudante de Ciências Sociais Verônica Milhome (ICS/UnB), colaboradora na 
redação do presente. 
2 A expressão foi atribuída a Richard Nixon, presidente dos EUA, que, em 1971, teria envidado 
esforços internacionais e conclamado as agências multilaterais e da ONU para ampliar o rigor 
punitivo no controle sobre as drogas no mundo. Fonte: The Guardian. Disponível em 
<http://www.theguardian.com/theguardian/from-the-archive-blog/2011/jul/22/drugs-trade-
richard-nixon>. Acesso em 20 out.2015. 
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sociais que antecipam os sujeitos selecionados penalmente, parte de uma 

população configurada pelo recorte sócio-econômico e demográfico. 

Apresentaremos estudo que teve como foco e campo a dimensão da 

criminalização primária, isto é, a expressão do rigor penal presente na 

produção legislativa criminal.  

  Esposando-nos nos conceitos de seletividade penal e etiquetamento 

(BARATTA, 2011), tomaremos um dos rumos possíveis, que nos levará à 

constatação de que: i) o subjetivismo fora mantido pela nova lei de drogas no 

crivo decisório judicial, o que fez ampliar o rol de perfis encarcerados na 

medida em que usuários cometem condutas também tipificadas como tráfico; ii) 

apesar de a lei n. 11.343/06 ter despenalizado o usuário, essa população até 

então privada de liberdade pela norma penal passa a ser potencial clientela das 

novas iniciativas normativas de privação de natureza sanitária; iii) a força da 

bancada evangélica não se expressa por números majoritários, senão por 

ocupação estratégica no Congresso Nacional. Em outras palavras, o rigor 

punitivo parlamentar, ao mudar a classificação do usuário da modalidade 

“criminoso” para “doente”, deixa os tipos penais – no mais das vezes, ao 

menos, de caráter inibidor às ações estatais arbitrárias – para ocupar-se com 

comportamentos cotidianos de uso de drogas. Com isso, notamos o 

alargamento das rédeas cerceadoras sobre os modos de uso3, afinal, as ações 

sanitárias – mais brandas e abrangentes - não são tratadas com o rigor 

constitucional destinado às penais, especialmente enquanto aquelas sejam 

denotadas com o caráter de cuidado e tratamento. Com nova roupagem, a 

“guerra às drogas” assume uma lógica penal-sanitarista (ASSIS, 2012), 

ampliando a capacidade articulatória das políticas públicas (pela estruturação 

de novo sistema social – SISNAD – e os novos serviços e orçamento adstritos) 

e o rol de comportamentos socialmente indesejados atribuídos à população-

alvo da seletividade penal. 

 

2. Contexto histórico 

  A política nacional sobre drogas já foi, durante todo o séc. XX, uma 

                                                             
3 Como exemplo do que viremos a seguir, o projeto de lei n. 4443/2008, prevê a 
obrigatoriedade de policiais civis, militares e federais realizarem, periodicamente, “exames 
clínicos toxicológicos”. 
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política “anti-drogas”, o que, literalmente, significava o combate aos sujeitos 

usuários e comerciantes em nome do enfrentamento à circulação da 

substância. Com distintos focos, as edições das políticas “contra” esses fluxos 

apresentaram ênfase na repressão articulada e executada por meio das 

agências penais. O Brasil, no entanto, não seguiu sozinho nessa avenida 

proibicionista: cumpria, progressivamente, os ditames hegemônicos 

internacionais, cujo capítulo inicial fora organizado pela China e pelos Estados 

Unidos da América (BOITEAUX, L; WIECKO, E. et al., 2009). 

  Iniciado na Conferência de Xangai de 1909, o percurso de controle penal 

de drogas vingou em um primeiro documento internacional em 1912, com a 

Convenção de Haia sobre Ópio, anunciando a hegemonia estadunidense a 

partir de sua liderança bélica que convergia seu destaque no período entre-

guerras e a agenda de formulação de estratégias internacionais de controle das 

substâncias psicoativas. Em 1925, com a Segunda Convenção Internacional, é 

criada a Permanent Central Opium Board, primeira instância internacional de 

monitoramento sobre as práticas de produção de drogas e, de outro lado, de 

repressão à mesma. Até então, o uso de ópio continuava permitido para 

finalidades médico-científicas.  

  Inaugurada em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) deu 

nova institucionalidade ao tema, recorrente até hoje, com especiais marcos 

normativos ocorridos em três edições: em 1961, a Convenção Única sobre 

Entorpecentes (ONU, 1961) “instituiu um amplo sistema internacional de 

controle” com a forte restrição estendida à coca e cannabis num momento que 

coincidia com a escalada crescente da tensão oriunda da Guerra Fria, que 

tinha nos países latinoamericanos produtores a base continental-ocidental do 

lado soviético; em 1971, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (ONU, 

1971), ao incluir os psicotrópicos no rol proibido, abarca as novas e artificiais 

substâncias em alta circulação nessa nova geração juvenil, bem como 

medicamentos psiquiátricos; na emenda de 1972, inclui-se a dimensão do 

cuidado e reabilitação; em 1988, a vigente Convenção das Nações Unidas 

contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (ONU, 

1988) qualifica algumas estratégias de controle, como o monitoramento da 

circulação de bens e capitais suspeitos, o confisco financeiros de comerciantes 

internacionais, o fortalecimento da agenda política de agências de cooperação 
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internacional etc. 

  Internalizada desde essa Convenção dos anos 80, a “guerra às drogas” 

orientou as medidas repressivas abrigadas na lei federal n. 6368/73 e na nova 

lei n. 11.343/2006, em vigor, instituinte da Política Pública sobre Drogas, que 

margeará os estudos aqui projetados. 

 

2.1 Lei federal n. 11.343/06 – Nova Lei de Drogas 
  Se, com relação ao usuário de drogas, a atual lei possibilita a redução 

do controle penal, com relação ao tráfico, há uma escalada crescente, e não 

apenas por meio desse marco legal, mas pelas correlatas que asseveram a 

legislação penal de emergência dos anos 2000. É o caso da lei de associação 

para fins de práticas criminosas, que recrudesce a reprimenda sobre a prática 

do tipo isolado de quadrilha (BRASIL, 1940). Entretanto, como escrito, a lei n. 

11.343/06 apenas “possibilita” a redução do controle penal sobre o uso, pois, 

ao não traçar condicionantes objetivas de qualificação distintiva entre ambos 

principais delitos, atribui ao juízo de valor dos magistrados o poder e o dever de 

aferição da natureza da conduta e dimensionamento do contexto em que ela se 

insere4. Vale trazer um aspecto, todavia objetivo, da chamada Lei de Drogas, 

que confirma a invocação do subjetivismo judicial: os artigos 28 e 33 fincam os 

pés psiquiátrico e penal, respectivamente, na nova política nacional. Não só há 

um sombreamento nas fronteiras conceituais e normativas entre o uso e 

comércio de drogas, como alguns verbos nucleares se repetem nos distintos 

tipos penais, a saber: os cinco verbos (e complementos) adquirir, guardar, ter 

em depósito, trazer consigo e transportar constituem o núcleo da ação de uso 

de drogas5, porém, configuram também, ao lado de tantos outros, a ação 

comerciante, ofertante6 e produtora. 

  A mesma lei que re-tipifica as condutas penais inova ao propor a criação 

de um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), 
                                                             
4 Sustenta o crivo judicial o seguinte gradiente: “natureza” e “quantidade da substância 
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (art. 28, §2o, da lei de drogas). 
5 Tiver em depósito e trazer consigo são verbos novos no tipo penal de uso de drogas, pois, na 
lei anterior, constavam apenas do crime de tráfico, o que pode significar diminuição do poder 
repressivo, dado que essas ações verbais dividem espaço entre comércio-encarcerador e uso 
desprisionalizado. 
6 A ação ofertante inaugura um campo intermediário entre as condutas duras de uso e tráfico: 
“'traficante profissional' e o 'traficante ocasional'”, consubstanciado na entrega ou cessão 
gratuita (BOITEAUX, L; WIECKO, E. et al., 2009). 
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pautado pela também inédita política homônima. Tracemos, brevemente, o 

trilho da nova política de drogas. Primeira regulamentação dessa lei, a Portaria 

GM/MS n. 1190/09 instituiu o “Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao 

Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único de 

Saúde” (PEAD 2009/2010) (BRASIL, 2009). Fora seguida pelo Decreto 

Presidencial n. 7179/2010 (BRASIL, 2010), que “Institui o Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras 

providências”7. No mesmo mês em que era publicada, no âmbito da Saúde, a 

Portaria GM/MS n. 3.088/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), apresentava-se o “Programa Crack, é Possível Vencer” (BRASIL, 

2011)8, guiado pela Presidência da República. Enquanto a RAPS orienta ações 

de atenção relacionada às pessoas com transtornos mentais, inclusive as com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, o Programa Crack, 

interministerial, redimensiona a política nacional de drogas situando-a em três 

eixos: cuidado, prevenção e autoridade. Com o advento desse sistema social, é 

possível observar um adensamento cooperativo das práticas repressivas e de 

cuidado no que tange à relação com as drogas, o que tem encontrado no 

Congresso Nacional uma caixa de ressonância. Algumas iniciativas 

congressuais, contudo e paradoxalmente, têm sido de ampliação da população 

carcerária, embora diante da gritante superpopulação prisional nacional; ao 

mesmo tempo, há proposições legislativas de  tratamento sanitário 

compulsório, paradigma, todavia, totalmente contestado no SUS. Portanto, 

enquanto no âmbito administrativo, a condução das políticas sugere a 

desinstitucionalização e desprisionalização, no legislativo, configura-se um 

curioso cenário de emergência do “referencial médico (...) coexistindo com o 

referencial criminal, com base na centralidade da pena aflitiva  de prisão” 

(CAMPOS, 2014, p. 27).  

  Resultado disso, desde a década de 2000, com o “crack” nomeado como 

demarcador entre enfrentamento ao tráfico e cuidado em saúde perante o uso, 
                                                             
7 Notória a distinção hierárquica institucional entre ambos os documentos precursores do 
projeto nacional de enfrentamento às drogas: a Portaria ainda sinalizava a atenção 
especializada e estratégico-institucional setorializada no governo federal (Ministério da Saúde); 
já o Decreto apresenta um novo espaço do tema na agenda presidencial, sobretudo construído 
pela Casa Civil, ministério-chefe do Poder Executivo (ASSIS, 2012). 
8 Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/caderno-
destaques/marco-2012/plano-integrado-de-enfrentamento-ao-crack-e-outras-drogas>. Acesso 
em: 03 ago. 2015. 
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verificamos: a despenalização do uso de drogas, que passa a ser alvo de maior 

investimento sanitário, a atualização de discursos justificadores de internações 

psiquiátricas compulsórias e a inclusão de entidades privadas e religiosas no 

rol de executoras terceirizadas da política de enfrentamento ao crack (ASSIS, 

2012). 

  O acirramento cooperativo da agenda de enfrentamento às drogas que 

faz conviver o paradoxal método de tratar quem recebe a substância ilícita do 

futuro preso sinaliza a consolidação da lógica penal-sanitarista (Idem), 

programada a partir da Convenção da ONU de 1971, arrefecida pelo retrocesso 

gerado pela de 1988. Campos (2014), no estudo sobre o impacto da atual Lei 

de Drogas no sistema de justiça criminal de São Paulo, enquadra esse fluido 

punitivista heterogêneo emergente: 
o dispositivo médico-criminal de drogas compreende um conjunto 
heterogêneo de discursos, instituições, práticas, leis, medidas 
administrativas, enunciados morais, científicos que estabeleceu 
relações contínuas e descontínuas, entre o dito e o não dito, num 
jogo de troca de posições e relações de forças que permitiram 
aparecer uma política de drogas inserindo os usuários e comerciantes 
de drogas numa nova prática (fruto de racionalizações e relações de 
força) dentro do jogo entre sujeito e saber, verdade e poder” 
(CAMPOS, 2014, p. 72). 
 

  E revela a qualificação dos usuários como “detentores de 

vulnerabilidades sociais e individuais” e dos comerciantes como “velha figura 

estigmatizada que simboliza o 'mal'” (Ibidem, p. 55). 

 

3. Cenário Parlamentar no período democrático atual 
  O texto constitucional apresenta dimensões abertas para a diminuição 

do recrudescimento em relação a alguns procedimentos executórios penais 

(alternativas penais, por exemplo), como, por outro lado, aumento do a) rigor 

criminal na definição de novos tipos penais de proteção a bens coletivos 

(crimes financeiros, tributários, ambientais, crianças e adolescentes etc) e b) 

penal na majoração de reprimendas em casos de ofensas aos clássicos bens 

individuais (homicídio, estupro, tráfico, associação criminosa etc). Apesar de 

“jogar em todos os lados”, a legislação penal, ainda assim, mantém sua 

perseverança clássica, pois suporta penas relativas a ofensas a bens 

individuais ainda maiores do que as destinadas à violação de normas de 
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caráter coletivo9.  

  Embora nosso ordenamento jurídico, portanto, reforce a matriz liberal-

iluminista de proteção dos bens individuais, essa “conflituosidade 

paradigmática intrínseca ao nosso atual sistema normativo” gerou uma 

“aproximação matricial entre o direito penal positivado e a base axiológico-

normativa constitucional” (COPETTI; STRECK, s/d), fazendo-se denotar na 

Constituição Federal os aspectos repressores do campo jurídico-político 

nacional. O caráter “penal dirigente” da Carta de 88 (CARVALHO, 2013) é 

instituído pela “ampliação de rol de bens que foram elevados ao patamar 

constitucional e que, em razão disto, podem, com legitimação constitucional, 

ser tutelados penalmente” (Idem)10.  

  Campos (2014), ao analisar a produção de leis federais, entre 1989 e 

2006, acerca das iniciativas entorno das políticas criminais no Brasil, permite-

nos acessar o período “pré-histórico” ao de nosso estudo. Ao quantificar as 

proposições legais criadas no período, constatou que nos anos 1995/1996 e 

2001/2003 ocorreram os picos producentes, com destaque para o primeiro 

intervalo. Acentua que a maior parte das iniciativas tinham caráter mais 

repressivo do que o ordenamento em vigor propunha. Encontra respaldo na 

assertiva ao citar Frade, em cujo semelhante estudo descobriu que “das 646 

propostas de alterações dos dispositivos penais apresentadas na Legislatura 

2003-2007, no Congresso Nacional, apenas 20 propostas tiveram por objeto 

relaxar algum tipo penal.”(Ibidem, p. 317). Campos (apud Mendonça) explica, 

ademais, que, nesse período, é possível identificar duas forças penais em 

sentidos opostos: para o lado dos normalizados, leis despenalizadoras; para o 

lado dos desnormalizados, leis de recrudescimento penal. É justamente da 

população-alvo da engrenagem de seletividade penal sobre o que tratamos no 

início desse estudo. 

                                                             
9 É o que Copetti e Streck (s/d) sinalizam ao comparar as penas relativas a todos os crimes 
contra a ordem tributária (exceto os cometidos por funcionário público), contra a ordem 
econômica, contra as normas de proteção ao consumidor, do meio ambiente e das finanças 
públicas, com de 3 a 6 anos de reclusão em face da prática de adulteração de sinal de 
identificação de veículo automotor, superior a todas aquelas. 
10 Localizamos essa força penal no art. 5o da CF/88: incisos XLI (punição a qualquer 
discriminação atentatória dos direitos e liberdade fundamentais,; XLII (criminalização do 
racismo e veda a fiança e a prescrição), XLIII (inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça ou 
anistia a uma série de crimes), XLIV (inafiançabilidade e a imprescritibilidade de crime de ação 
de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático). 
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  No bojo da pesquisa a partir da qual apresentamos dados próprios, 

oriundos do período de 2003 a 2015, levantamos iniciativas parlamentares 

federais, nos portais das duas Casas Legislativas. Como primeiro resultado, 

identificamos 320 documentos sobre saúde mental11, dos quais 200 Projetos de 

lei, sendo que, destes, 25% versavam sobre uso de drogas. Oscilante, essa 

linha de produção pode ser dividida por três picos produtivos: os anos de 

2003/2004 concentraram 22% do total; 2007/2008, cerca de 15%; e 2011/2013, 

30% dos documentos em tramitação. 

  A lei n. 10.216/2001, que, apelidada lei da reforma psiquiátrica, “dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental” (BRASIL, 2001), situa-se, 

justamente, no primeiro emparelhamento temporal: a lei que orienta a atenção 

psicossocial (2001) é imediatamente seguida por um conjunto denso de ações 

parlamentares (2003-2004). A seguir, a própria lei n. 11.343/06 abre alas para 

o segundo momento de movimentação legislativa (2007-2008). Por fim, como 

vimos, o terceiro momento de maior produção congressual coincide com os 

primeiros anos do Plano Crack, É Possível Vencer, além, claro, da instituição 

da Rede de Atenção Psicossocial, primeira norma federal que institui o serviço 

Comunidade Terapêutica12, emblema da bancada evangélica no lobby frente 

aos poderes executivo e legislativo.  

  Já no período mais precisamente adotado – 2007 a 2015 -, encontramos 

226 proposições normativas. Desse universo, 81 iniciativas versam sobre 

drogas, das quais, 40 de autoria de deputados dos 04 partidos políticos mais 

ocupados por deputados e senadores que se declaram evangélicos como setor 

social do qual provêm. Das 81 proposições, cerca de 90% têm textos mais 

repressivos do que a legislação vigente. 

                                                             
11 Entre requerimentos, conversão de medida provisória em lei, projetos de lei (Pl), sugestões, 
propostas de emenda constitucional etc. 
12 Levada a cabo pelo sul-africano Maxwell Jones nos anos 50 ingleses, a comunidade 
terapêutica era uma prática grupal de resistência às práticas autocráticas hospitalares e 
aprimoramento do ambiente institucional (JONES, 1972). Não visava, portanto, a extinguir o 
hospital psiquiátrico ou deslocar a centralidade do cuidado para o meio comunitário, como 
defenderam movimentos contemporâneos mais radicais. Atualmente, multiplicam-se e criam 
filiais no exterior, seguindo, rigorosamente, diretrizes como “prática da espiritualidade”, 
“internação”, manter-se “livre de práticas sexuais”, “utilização do trabalho” e imediata ruptura no 
contato com as substâncias (Febract e as diretrizes para as comunidades terapêuticas, em 
ParanaPortal. Disponível em: <http://www.paranaportal.com.br/blog/2015/01/20/febract-e-as-
diretrizes-para-as-comunidades-terapeuticas/>. Acesso: em 20 set. 2015. 
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4. Bancada evangélica nas ações partidárias sobre drogas 

 Um dos perfis em crescente presença no Congresso Nacional é o 

religioso evangélico cuja autodeclaração mobiliza a dinâmica eleitoral em favor 

dos votos. Em consequência, nas eleições de 2014, esse público chegou a 

compor 16% de parlamentares eleitos13. Trata-se de uma “bancada informal”, 

ou seja, aquelas “em que se definem os parlamentares pelo seu pertencimento 

a determinadas categorias sociais”14, conforme classificação do Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Ao lado das – mas, por vezes, 

imiscuídas às – bancadas de empresários, ruralistas e sindicalistas, a 

evangélica é a única religiosa de significativa presença e com atuação que 

demonstra capacidade articulatória em torno de interesses que circundam 

pautas mais conservadoras, a sugerir reversões de normas oriundas de 

conquistas constitucionais e infra-constitucionais. 

  Se no âmbito da saúde, de modo geral, o impacto desse novo cenário é 

expressivo – pois se torna um potente agenciador de interesses que colocam 

em risco a laicidade das políticas públicas -, a saúde mental é um dos campos 

em que o fenômeno há mais relevo.  

  Em termos partidários, na ordem decrescente, PR, PSC, PRB e PMDB 

foram as legendas que mais elegeram parlamentares autodeclarados 

evangélicos e manifestamente engajados nessa bandeira como estratégia de 

vitória no sufrágio e de incidência pela via legislativa. Com 11 deputados e 

senadores evangélicos eleitos, o PR tem neles 31% do quadro interno ao 

partido e o PSC chega a ser composto por 78% dessa linha protestante. Já o 

PRB, tendo eleito 10 parlamentares evangélicos, tem neles 45% do quadro 

interno. O PMDB, ao ganhar com 9 políticos desse campo religioso, tem 10% 

de ocupação evangélica. 

  A Frente Parlamentar Evangélica (FPE) é o foro privilegiado de macro-

organização da bancada homônima, servindo, em alguns momentos, de 

                                                             
13 Fonte: DIAP. Disponível em: 
<http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14637-evangelicos-
crescem-no-congresso-psc-lidera-em-numero-de-parlamentares> Acesso em: 20 set. 2015. 
14 Fonte: Câmara dos Deputados. Autoria: Ana Luiza Backes. Consultoria Legislativa. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-
pesquisa/fiquePorDentro/temas/composicao-da-camara-dos-deputados-2015-2019-fev-
2015/texto-base-da-consultoria-legislativa>. Acesso em: 20 out. 2015. 
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“trampolim para muitas posturas conservadoras”15. E se, nos últimos anos, um 

assunto prioritariamente explorado no contexto da política de saúde mental tem 

sido o uso de drogas, a bancada evangélica pronuncia-se, em bloco, calcada 

na direção punitivista e segregadora. Em crescente conquista de espaço no 

Congresso Nacional, chegamos ao ponto em que, em 2015, é empossado o 

parlamento mais conservador desde 1964 – ano do golpe militar no país16. Ao 

mesmo tempo, conforme anotado, o tema das drogas também foi ganhando 

espaço nas agendas institucionais e nos programas políticos individuais das 

autoridades públicas, vindo a alcançar um ponto de destaque nos últimos anos, 

com especial causa na atual disputa por modelo de cuidado, entre 

comunidades terapêuticas e serviços de saúde mental17. É, portanto, o tema 

das drogas aquele que mais ebulição tem causado na plataforma da política 

nacional de na saúde mental. É nesse ponto que se encontra, também 

freneticamente, uma das expressões do protagonismo parlamentar evangélico. 

  Se não nanicos, PSC, PR e PRB podem ser considerados, 

individualmente, de menor impacto nos processos decisórios18. Porém, 

apresentam capacidade articulatória significativa entre si e de apoio de 

legendas hegemônicas, sendo a intensificação do controle sobre o uso de 

drogas um flanco fundamental de atuação, pautando-se no retrocesso das 

diretrizes do SUS, historicamente vanguardistas no cuidado em liberdade e na 

diversidade. 

  Quanto à política de saúde mental, adotamos as Frentes Parlamentares 

afins – e a composição evangélica de cada qual - como indicadores da 

incidência política religiosa. Encontramos, ativas, 06 Frentes pertinentes: 
                                                             
15 Fonte: Observatório da Imprensa. Disponível em: 
<http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-
debates/_ed820_a_representacao_evangelica_no_parlamento/ >. Acesso em: 20 set 2015. 
16 Idem. 
17 Não satisfeitas com a única opção de serem contempladas via edital do Ministério da Saúde 
e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas / Ministério da Justiça (SENAD/MJ), as 
lideranças das comunidades terapêuticas intensificam as ações no âmbito legislativo, 
contribuindo para a criação de nova onda de iniciativas legais, porém repressivas, na interface 
que recupera as ultrapassadas ações de internação e resgate psiquiátricos e de isolamento, 
abstinência forçada e ruptura da comunicação com familiares, o que difere totalmente das 
diretrizes em saúde. Disponível em: <http://www.recantovida.org.br/rv-resgate-
humanizado.html; http://ctespecializada.com.br/clinicas-tratamento-dependentes-
quimicos/itemlist/user/513-superuser?start=30> Acesso em: 20 set. 2015. As práticas de 
resgate foram objeto de processo criminal. Disponível em:  <http://g1.globo.com/minas-
gerais/triangulo-mineiro/noticia/2015/04/socios-de-clinica-terapeutica-sao-denunciados-por-
tortura-em-mg.html>. Acesso em: 20 set. 2015  
18 PR conta com 6% dos deputados e senadores eleitos; PRB, com 3,5%; PSC, com 2,2%.  



 13 

Frente Parlamentar da Saúde, Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas 

com Deficiência, Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades 

Terapêuticas, Acolhedoras e APAC's, Frente Parlamentar em Defesa dos 

Direitos Humanos, Frente Parlamentar Mista de Combate às Drogas e Frente 

Parlamentar Mista em Defesa da Juventude e Combate às Drogas. Para medir 

o nível de incidência dos formatos de organização da bancada pela via das 

Frentes, elegemos dois indicadores. 

  Primeiro indicador: a porcentagem de parlamentares que o partido 

destina à composição de uma Frente pode demostrar o investimento da 

legenda na temática. Dentre as 06 Frentes, o PR destina 42% do quadro na 

Frente Parlamentar da Saúde; 40% na Frente relacionada à pessoa com 

deficiência e na de combate às drogas; 37% na mista de defesa da juventude e 

combate às drogas; 34% na de defesa dos direitos humanos; e 25% na 

relacionada às comunidades terapêuticas. Já o PSC prefere essa última, 

destinando ao trato com comunidades terapêuticas 71% de seu quadro; à 

Frente mista de combate às drogas, 50%; às Frentes Parlamentares da Saúde, 

em Defesa das Pessoas com Deficiência e da Juventude e Combate à Drogas, 

42%, incidindo na de Direitos Humanos com apenas 28%. O PRB, por sua vez, 

inverte e destina maioria de seu quadro (59%) à Frente em Defesa da 

Juventude e Combate às Drogas, ofertando 45% à mista de Combate às 

Drogas, 27% à de pessoas com deficiência e da Saúde, 22% à de Direitos 

Humanos, 18% à das Comunidades Terapêuticas. 

  Segundo indicador: a quantidade de parlamentares dos partidos 

presentes na Frente apresenta as forças majoritárias na mesma. Em ordem 

decrescente, a Frente Parlamentar Mista de Combate às Drogas lidera com 

33% de seu legisladores oriundos dos quatro partidos. A Frente Parlamentar da 

Saúde, a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, 

Acolhedoras e APAC's e a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Juventude 

e Combate às Drogas contam, cada uma, com 25% de parlamentares. A Frente 

Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, com 21%. E a Frente 

Parlamentar em defesa das pessoas com deficiência, com 18% pertencentes 

aos partidos com maior representação evangélica. Se retirarmos o PMDB, por 

ser o partido com maior representação no Congresso Nacional, são três as 

faixas de ocupação por PR, PSC e PRB: 15% de representação nas Frentes 
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nomeadas por “combate às drogas”, 12% na de Comunidades Terapêuticas e 

10% nas demais.  

  A despeito de os 04 partidos de maior representação evangélica eleita 

em 2014 priorizarem as Frentes de modo distinto, verificamos que, das 06 

Frentes Parlamentares relacionadas à saúde mental, as duas de “combates às 

drogas” e a de comunidades terapêuticas são as prioritárias a esses partidos. 

De outro lado, são essas mesmas Frentes as com maior representação dos 

partidos com grande destaque evangélico. Por fim, é expressivamente 

inteligente a composição equilibrada, nas Frentes, pelos 3 partidos menores 

(PR, PSC e PRB), que atuam com maior presença exatamente nas 

relacionadas ao “combate às drogas” e de “defesa das comunidades 

terapêuticas”. 

 

5. Constatações 

  Dentre os cenários de possível medição: a) a bancada evangélica do 

Congresso Nacional tem priorizado Frentes Parlamentares de caráter 

repressivo quanto à relação da população com as drogas; b) a mesma bancada 

tem preferido, como se se tratasse de uma resposta criada à repressão 

publicizada, propor a ampliação das comunidades terapêuticas (e não dos 

serviços do SUS em geral – sediados nas Frentes da Saúde e dos Direitos 

Humanos). A convergência de ambas constatações leva-nos a uma segunda: 

no tema das substâncias psicoativas, a bancada evangélica tem ocupado 

posições estratégicas sustentadas no retrocesso, seja pela via formal de 

defesa de um serviço (comunidade terapêutica) – e não da política – que não 

encontra respaldo nas diretrizes do SUS, seja pelas vias material e política, 

dado que o fim pretendido tem sido a intensificação do controle e a repressão 

sobre o uso de drogas.  

  Expressão ilustrativa das constatações, o Pls n. 7663/2010, de autoria 

do deputado Osmar Terra (PMDB/RS), demarcou o aumento vertiginoso da 

dedicação política da bancada evangélica na agenda nacional. É no tecido 

institucional costurado pelos protagonistas dessa proposição que programas 

relacionados ao controle do crack emendaram-se a partir da investida da 

bancada evangélica no viés repressivo. Aumenta a pena para tráfico de drogas 

e institui, legalmente, as comunidades terapêuticas na centralidade estratégica 
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no cuidado, podendo ser um dos estabelecimentos de internações psiquiátricas 

contra a vontade. De autoria do deputado Erivelton Santana (PSC/BA), o PL n. 

5618/13, por sua vez, situa-se na via preventiva: propõe a implantação do 

programa “Fé na Prevenção”, que visa a fortalecer tecnicamente as ações das 

instituições religiosas19, sendo que os “beneficiários do programa são agentes 

religiosos ligados à instituições sem fins lucrativos” (art. 4o). 

  Campos verifica que os dois períodos de maior produção legislativa 

penal por ele identificados, por serem “nos dois primeiros anos em que 

governos diferentes assumiram o poder” (p. 319), podem ter se diferenciado 

justamente porque, para os parlamentares, ainda que não sejam matérias 

reivindicadas pelo eleitorado, torna-se importante como plataforma de governo 

em época de novas eleições. Podemos constatar o mesmo acontecimento no 

nosso estudo. Conforme anotamos, os dois primeiros anos de cada governo 

(ainda que não mais distintos, pois contínuos entre as eras Lula e Dilma) 

concentram os três picos produtivos. Segundo Campos (2014),  
através dos meios de comunicação ocorre a influência da 'opinião 
pública', ou seja, alguns indivíduos (no caso, os parlamentares) 
organizam suas percepções (seus esquemas interpretativos) sobre 
uma determinada temática, mediante influência dada pela 
repercussão pública de alguns crimes, e assim reivindicam em 
seguida determinada política pública e punição (CAMPOS, 2014, p. 
332). 
 

  Podemos, portanto, atribuir ao cenário midiático o caráter de uma pré-

caixa de ressonância, que, ao produzir representações sociais das condutas 

indesejadas - e seus praticantes - supostamente legitimadas pela sociedade, 

autorizam atuações cênicas por parte dos legisladores20. 

  As pautas mais publicizadas pela bancada evangélica, portanto, não 

necessariamente correspondem aos anseios de seus eleitores, como se, 

testando determinada iniciativa “pega bem”, houvesse sentido em dar-lhe 

                                                             
19 São os objetivos inscritos no art. 2o: “I - capacitar agentes religiosos para auxiliarem o poder 
público no enfrentamento ao uso de drogas ilícitas e na realização de ações de prevenção; II – 
fortalecer as redes de mútuo apoio que se estabelecem com base nas instituições religiosas; III 
– fortalecer as ações de busca ativa e de redução de danos que são realizadas pelas 
instituições religiosas.” 
20 É o que encontramos na defesa do deputador Osmar Terra sobre o papel exclusivo do 
parlamento no debate sobre descriminalização das drogas, em detrimento da atuação do 
Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/496189-
DISCUTIR-DESCRIMINACAO-DAS-DROGAS-E-PAPEL-DO-LEGISLATIVO,-DIZ-
DEPUTADO.html> Acesso em: 20 set. 2015 
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continuidade tão somente pela repercussão, e não pela natureza e finalidade 

da ação.  

 

6. Considerações finais 

  Se até os anos 90, a parca legislação de tratamento de pessoas em 

situação de vulnerabilidade social focalizava a estrutura estatal e seus 

mecanismos correcionais e disciplinarizantes perante os já compreendidos 

como desviados (menores, loucos, silvícolas etc), o novo momento inaugura 

um tecido normativo de garantia de direitos comuns e especiais à ampliada 

representação social desses públicos, porém, emancipados à categoria de 

sujeito de direitos (crianças e adolescentes, pessoas com transtornos mentais, 

indígenas etc). Todavia, ao tempo em que se reinventam as expressões sociais 

dessas populações no âmbito político, sua designação contrastante e 

singularizante sofre constantes ataques tutelares e mortificantes (Goffman, 

2003) em função da especializada intervenção de proteção. Por meio da 

“criação de determinadas técnicas que em nome de uma aparente proteção 

dos direitos produzem a sua própria violação” (Carvalho, 2013: 519). No âmbito 

da reforma psiquiátrica, a proteção pautada em direitos comuns e especiais à 

luz do paradigma reformista sofre cotidianos ataques de retrocesso calcados 

em atos legislativos. Dentre diversos freios que acometem a tentativa de 

desinstitucionalização das políticas de direitos humanos21, encontramos a 

questão das drogas como eixo fundamental. 

  Mesmo inanimados, as drogas são objeto que entram nas disputas de 

pensamentos e financeiras que a reposicionam como principal mal social, 

fragmentadora de famílias e multiplicadora de violência. O social, a família e a 

violência, por sua vez, são justamente os pontos de apoio e ressonância de 

atuações político-partidária de guerra às drogas que encontram na bancada 

evangélica capacidade de vocalização da unanimidade moralizante. Se preciso 

for, essa engrenagem, aparentemente ultrapassada e atualmente renovada, 

justifica a oposição às conquistas constitucionais e democráticas que orientam 

os vigentes marcos de direitos humanos no Brasil. 

                                                             
21 Com a licença devida, afirmo a expressão no sentido de apontar para a importância de se 
desencarcerar as políticas de proteção dos direitos humanos que, ainda na tenra idade, já 
padecem de ataques frontais à sua implementação e permanência. 
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