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A LEGALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS NO BRASIL: AUTONOMIA 

INDIVIDUAL E DESCONSTRUÇÃO NORMATIVA 

Heráclito Mota Barreto Neto
1
 

 
SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 A autonomia individual em Kant; 3 

Desconstrução e Direito; 4 Uso de drogas no Direito brasileiro; 5 A 

legalização do uso de drogas no Brasil. Autonomia individual e 

desconstrução normativa; 5.1 A legalização e a autonomia; 5.2 

Legalização e desconstrução; 6 Conclusões. 

 

RESUMO: O trabalho, partindo de um breve estudo acerca dos sentidos da autonomia 

individual no pensamento jurídico-filosófico de Kant, ressalta a importância da autonomia na 

construção do próprio ser, das relações sociais e das instituições jurídicas. Em seguida, 

procura delinear os principais traços conceituais da teoria desconstrucionista cunhada por 

Jacques Derrida e aportada ao âmbito jurídico por Jack Balkin. Tais premissas filosóficas 

serão confrontadas com o tratamento conferido ao uso de drogas pelo Direito brasileiro, 

levando ao questionamento acerca da compatibilidade da norma vigente sobre a matéria com 

as situações jurídicas subjetivas dos usuários, seus direitos e carências. A proposta é, ao final, 

desconstruir o texto normativo que rege o uso de drogas no Brasil e reinterpretá-lo, de forma a 

promover as liberdades individuais e a autonomia dos usuários. 

 

PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA – TEORIA DA DESCONSTRUÇÃO – USO DE 

DROGAS – LEGALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS.  

 

ABSTRACT: The paper, starting from a brief study on the senses of individual autonomy in 

Kant’s legal and philosophical thoughts, juts out the importance of autonomy to the 

construction of being itself, the social relations and legal institutions. Then, the article aims to 

design the main conceptual traces of Jacques Derrida’s deconstructive theory and its legal 

implications by Jack Balkin. Those philosophical premises will be faced with the treatment 

given by Brazilian Law to drug use, leading to the questioning about the compatibility 

between the current norm that treats this matter and the subjective and legal situations of the 

users, his rights and needs. The proposal is, in the end, to deconstruct the normative text that 

regulates drug use in Brazil and to reinterpret it, in order to promote individual liberties and 

the autonomy of users. 

 

KEYWORDS: AUTONOMY – DECONSTRUCTIVE THEORY – DRUG USE – DRUG 

USE LEGALIZATION. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de drogas é prática presente na cultura da humanidade que remete à Pré-

história. Segundo registros históricos, desde antes do período Neolítico (de 12.000 a 4.000 
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a.C.) o homem faz uso de substâncias psicotrópicas
2
 em rituais religiosos e cerimônias 

míticas, com a finalidade de manter contato com as divindades e viabilizar a expiação das 

dívidas que os mortais mantinham com os deuses. Com o passar dos anos, o uso destas 

substâncias pelos povos da Antiguidade veio a estar associado, também, à obtenção de prazer 

e a fins terapêuticos, conforme foram progressivamente descobertas e exploradas suas 

propriedades orgânicas. A busca por sensações de êxtase e relaxamento, assim como o desejo 

de fuga temporária da realidade mundana, constituíram o principal móvel do homem em 

direção ao consumo de drogas ao longo da história e estão na raiz deste hábito
3
. 

Somente em meados do século XIX começa a se delinear um movimento de repúdio 

moral e proibição institucional do uso de drogas, no contexto histórico-social dos Estados 

Unidos da América. Tal movimento tem origem nas disputas bélicas travadas no final do 

século XIX e início do século XX pelo poderio da comercialização do ópio, umas das 

principais fontes conhecidas, senão a única, de consumo de entorpecentes pelos povos 

europeus e americanos da época
4
. 

A drogas derivadas do ópio tinham grande potencial lucrativo e representavam uma 

força comercial da Inglaterra (que era produtora da substância) sobre os Estados Unidos (que 

não produziam a droga), de sorte que o caminho encontrado por esta última nação para conter 

o avanço e a disparidade econômica relativamente à sua antiga metrópole foi a proibição 

maciça do uso de ópio em seu território, utilizando como estratégia de contenção do mercado 

consumidor expedientes de demonização do uso e leis formais de proibição e repressão
5
. 

Além disso, o uso de drogas foi associado aos povos negros e às crenças pagãs, 

circunstância que, no bojo de uma sociedade aristocrática, patriarcalista, racista e cristã como 

a estadunidense, teve profunda repercussão no processo de rejeição social da prática. 

A partir de então, desenvolveu-se o modelo proibicionista de tratamento do uso de 

drogas, caracterizado justamente pela condenação moral e repressão estatal do consumo de 

                                                           
2
 Substância psicotrópica, ou psicoativa, é aquela com propriedades de ação sobre o sistema nervoso central, que 

modifica seu normal funcionamento, alterando as percepções, sensações, grau de consciência e/ou estado 

emocional. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Glosário de térmimos de alcohol y drogas, 1994. 

Disponível em: < http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexiconalcohol_drugs spanish.pdf > Acesso 

em: 27/07/2013. 

3
 ESCOHOTADO, Antonio. História general de las drogas. 6. ed. Madrid: Espasa, 2007, p. 42. 

4
 RIBEIRO, Maurides de Melo; ARAÚJO, Marcelo Ribeiro. Política mundial de drogas ilícitas: uma reflexão 

histórica. Disponível em: < http://www.abead.com.br/boletim/arquivos/ boletim41/ribeiro_e_ribeiro 

poltica_mundial_de_drogas.pdf > Acesso em: 06/07/2013. 

5
 Ibidem. 

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexiconalcohol_drugs%20spanish.pdf
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substâncias psicoativas, com utilização de instrumentos punitivos dos órgãos de poder para 

evitar o uso e castigar criminalmente os envolvidos.
6
 

Tal modelo foi incorporado pelas Nações Unidas – muito em razão da hegemonia 

dos Estados Unidos, que já começavam a despontar como potência internacional – e 

difundido transnacionalmente, a partir da década de 1920, aos ordenamentos jurídicos da 

maioria dos países do globo, por ocasião da edição de três convenções internacionais que 

reafirmavam a lógica proibicionista.
7
 

A evolução histórica do tratamento jurídico-institucional acerca do uso de drogas – 

aqui referenciado muito resumidamente – demonstra que tal hábito foi ideologicamente 

conformado e reproduzido ao longo dos anos em todo o mundo, sem que se procedesse à 

avaliação crítica sobre seus riscos, ameaças, consequências e contextos de manifestação, o 

que desencadeou, na maioria dos ordenamentos jurídicos, a previsão de medidas inadequadas 

de tratamento do usuário. 

No Brasil, o usuário é enquadrado no tipo do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, 

um dispositivo de caráter penalístico, que prevê a sujeição do envolvido com drogas a um 

processo compulsório de imposição de medidas terapêuticas e restrição de direitos, além do 

estigma social gerado pela persecução penal, sem que sejam analisadas as situações 

particulares de cada um e seu contexto interacional com a droga. 

Neste trabalho, põe-se em questionamento o tratamento dispensado pelo referido 

dispositivo aos usuários de drogas, dependentes e não dependentes, a partir dos conceitos 

filosóficos e jurídicos pertinentes à autonomia individual, da forma como expostos por Kant, 

para perquirir a respeito do apropriado regramento estatal que deve ser dado aos usuários. 

Como solução do conflito apresentado, recorrer-se-á à teoria desconstrucionista de 

Jacques Derrida e ao temperamento jurídico que lhe é dado por Jack Balkin, procurando-se 

encontrar maneiras de retirar da norma sentidos subjacentes não revelados que possam servir 

à concretização de políticas estatais mais adequadas à situação fática vivida pelo usuário e à 

promoção dos valores mais compatíveis com seus direitos e necessidades. 

 

2 A AUTONOMIA INDIVIDUAL EM KANT 

                                                           
6
 KARAM, Maria Lúcia. Proibições, riscos, danos e enganos: as drogas tornadas ilícitas. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, Escritos sobre a liberdade, v. III, 2009, p. 01. 

7
 RIBEIRO, Maurides de Melo; ARAÚJO, Marcelo Ribeiro. Op. cit., p. 14. 
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Necessário iniciar a abordagem da pesquisa sobre um de seus pilares conceituais, de 

modo a definir as bases teóricas que conduzirão o desenvolvimento das próximas laudas. 

Pressuposto conceitual básico deste estudo é, por óbvio, a autonomia. Vem-se advertir, de 

logo, que não é intenção nem alvo dos seguintes escritos uma abordagem exaustiva sobre a 

autonomia, mas, modestamente, à luz de teorias selecionadas, traçar um perfil conceitual em 

torno do tema, trabalho este acentuadamente instrumental ao objetivo de encontrar, ao final, 

parâmetros de afirmação da autonomia dos usuários de drogas. 

É notável a profundidade teórica e filosófica a que remetem as investidas científicas 

da humanidade no terreno da autonomia. Os estudos sobre autonomia contam com séculos de 

elaboração e parecem estar em evolução constante, sob enfoques variados. No campo das 

ciências jurídicas, talvez as análises mais densas neste sentido tenham partido do filósofo 

alemão Immanuel Kant. 

Kant desenvolve ao longo de quatro obras principais
8
 ideias que procuram conferir 

legitimidade às instituições jurídicas a partir de conceitos éticos e morais. Convocando as 

lições de Rousseau sobre o contrato social, Kant inova nos fundamentos de constituição da 

sociedade e suas regras, ressaltando a liberdade como traço essencial. Enquanto em Rousseau 

a estrutura comunitária existe porque cada indivíduo tacitamente aceita e participa da 

elaboração das normas estabelecidas, em Kant a base da vida em sociedade pressupõe uma 

regra moral universal, que deve valer para todos, em quaisquer lugares e circunstâncias. Tal 

regra foi por ele designada de imperativo categórico e pode ser resumida no enunciado: “Age 

apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal.”
9
 

O imperativo categórico de Kant tem implicação necessária com os conceitos de 

autonomia e liberdade, na medida em que ressalta que a máxima moral (é dizer, a principal 

norma ética do universo) deve partir do próprio indivíduo, sem submissões a interferências 

externas. O imperativo categórico obriga a que os sujeitos morais formulem suas próprias leis 

no sentido de torná-las universais. E neste procedimento racional de constituição de padrões 

                                                           
8
 Todas elas publicadas durante a efervescência das revoluções liberais na Europa: Crítica da razão pura (1781), 

Fundamentação da metafísica dos costumes (1785), Crítica da razão prática (1788) e Filosofia do Direito 

(1797). 

9
 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. In: Textos selecionados. São Paulo: Abril, 

1994, p. 101. 
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éticos não devem intervir fatores heterônomos. Pelo contrário, os juízos éticos individuais 

devem desprender-se de toda influência externa e construir-se apenas no indivíduo. Nem a 

coerção de elementos exteriores, nem as inclinações dos desejos sensíveis da natureza humana 

devem orientar a ação; esta deve surgir no indivíduo como respeito puro e simples à lei moral 

universal. E os sujeitos devem obedecê-la não porque querem ou porque lhes seja 

conveniente, mas porque assim deve ser. 

É de acordo com esta regra moral e com apoio na ideologia liberal que o filósofo 

proclama os limites da liberdade individual e, por conseguinte, do exercício da autonomia: a 

liberdade de um termina onde começa a do outro. A liberdade tem, então, limitação recíproca, 

na medida em que o círculo de livre ação de um sujeito restringe e, ao mesmo tempo, está 

restrito pelo de outrem. E esta limitação é instrumentalizada pelo Direito. Assim, liberdade, 

imperativo categórico e Direito estão fortemente imbricados, o que pode ser resumido na 

seguinte assertiva do filósofo alemão: “O Direito é a limitação da liberdade de cada um como 

condição de seu acordo com a liberdade de todos, enquanto esta [por sua vez] é possível 

segundo uma lei universal.”
10

 

Aí reside talvez o maior contributo de Kant às teorias da autonomia: a liberdade 

como autonomia, que significa o desprendimento do indivíduo tanto de fatores externos 

quanto de vontades internas no momento em que age. Para Kant, o exercício da autonomia é a 

liberdade mesma; as ações autônomas são aquelas formadas pelo indivíduo em obediência ao 

imperativo categórico, ou seja, em respeito à sua própria lei moral. 

A ação autônoma, para o pensador, caracteriza-se pela submissão às leis que o 

indivíduo formulou para si; o homem autônomo não está sujeito à vontade de outro. Na 

medida em que esta vontade não se infecta por propostas externas que venham a dominá-la (a 

vontade heterônoma) terá sua inspiração na própria razão e será autônoma
11

. 

Eis o conceito de autonomia anunciado por Kant, estritamente vinculado à 

observância do imperativo categórico: 

A autonomia é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a 

sua lei (independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio 

da autonomia é, portanto, não escolher senão de modo que as máximas da 

                                                           
10

 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes: parte II. Princípios metafísicos da doutrina do direito. Trad. 

MORÃO, Artur. Lisboa: Edições 70, 2004, p. 37. 

11
 Ibidem, p. 21-22.  
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escolha estejam incluídas, simultaneamente, no querer mesmo, como lei 

universal.
12

 

Tal conceito kantiano de autonomia tem dupla implicação. Primeiramente, há um 

critério racional para a ação, consubstanciado no procedimento de verificação a respeito da 

obediência ao imperativo categórico. Num segundo plano, descortina a ação autônoma 

perfeita, aquela que busca para si o que seria extensível para todos. 

Percebe-se, portanto, que a chave do pensamento kantiano acerca da autonomia e da 

liberdade reside na força que estes valores exercem sobre a elaboração das leis morais do 

indivíduo. Quando o sujeito decide agir em um determinado sentido, deve analisar se sua ação 

pode ser tida por lei universal e, se este requisito é cumprido, a formulação e a obediência da 

lei moral por seu próprio autor define o cerne do conceito de liberdade como autonomia. 

Kant não concebe, entretanto, que a realização do imperativo categórico leve a um 

estado anárquico, em que cada um só faz o que deseja e apenas se sujeita a seus próprios 

critérios racionais. O filósofo insere na própria ideia de liberdade a noção de Direito. 

O Direito é, em si, um instrumento de regulação social que impõe uma série de 

comportamentos aos indivíduos de forma coercitiva. Descumprir normas jurídicas resulta em 

consequências sancionadoras aplicadas pelo Estado e este, procurando promover a harmonia 

social e evitar a instauração da desordem, proíbe prévia e abstratamente que muitas condutas 

– por vezes simplórias – sejam tomadas pelos sujeitos de direito, sob pena de sofrerem 

castigos institucionais. Ora, se há uma ameaça constante de sanção por parte do Estado para o 

caso de descumprimento de suas regras, como conciliar a existência mesma do Direito com as 

formulações kantianas, segundo as quais a verdadeira liberdade é fruto de decisões individuais 

estremes de ingerências exteriores? 

É que, para Kant, o Direito existe como expressão da liberdade e do respeito ao 

imperativo categórico. Vejamos por quê. 

Kant harmoniza liberdade e coerção [heterônoma] desenvolvendo um raciocínio 

lógico de acordo com o qual as restrições advindas do direito são uma extensão desta mesma 

liberdade. Consoante suas teorias, as normas jurídicas existem para combater as violações à 

autonomia dos indivíduos. Se o Direito existe para impedir ataques à liberdade, então também 

é ele exercício de liberdade. Confira-se o teor literal do pensamento do autor, que, apesar de 

algo confuso, resume tal compreensão: 

                                                           
12

 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Op. cit, p. 85. 
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Tudo o que é injusto é um obstáculo à liberdade segundo leis universais, mas 

a coerção é um obstáculo ou resistência que acontece à liberdade. Por 

conseguinte: se um certo uso da liberdade mesma é um obstáculo à liberdade 

segundo leis universais (ou seja, é injusto), então a coerção que lhe é oposta 

como impedimento ao obstáculo da liberdade, está de acordo com a 

liberdade segundo leis universais, ou seja, é justa.
13

 

Portanto, o Direito é justo porque tem o condão de obstar aquilo que é injusto. No 

que pertine à legitimidade para a criação e imposição de normas jurídicas, Kant volta a 

Rousseau, aduzindo que a lei (norma jurídica) é fruto de um processo de expressão da vontade 

geral da comunidade, processo este de que participam os sujeitos de direito, consentindo com 

a produção legiferante. A liberdade jurídica kantiana pressupõe, pois, a participação popular 

no processo legislativo, sendo que os indivíduos não devem obediência a nenhuma lei externa, 

senão àquela com cuja formação consentiram e participaram. 

Daí decorrem as noções basilares do Direito ocidental no sentido de que a 

legitimidade da lei é deferida pela soberania popular; que as normas jurídicas devem ser 

criadas pela vontade de todo o povo; da fundamentação do Direito nos princípios e valores 

gerais que o povo escolheu para si. 

Já foi citado anteriormente que a pedra de toque da ligação, em Kant, entre 

autonomia, liberdade e Direito é o exercício da própria autonomia até onde o permita o 

exercício da autonomia do outro. Pois bem. Depois deste breve escorço das lições de Kant 

sobre autonomia, já é possível compreender que o elemento jurídico é resultado de um 

exercício de autonomia. Exercitando a autonomia individual, os sujeitos criam para si suas 

próprias normas, formulam as regras gerais da vida em sociedade e, assim, vivem em 

liberdade. 

Ora, a autonomia individual em Kant é o próprio fundamento do Direito. Qualquer 

intervenção externa na esfera de autodeterminação individual que não provenha deste 

processo de formação comunitária de normas jurídicas constitui ingerência ilegítima (injusta) 

na autonomia. Daí concluir-se que a autonomia individual reveste-se de inegável cariz 

jurídico-conformador, funcionando como substrato de legitimação de todo o ordenamento. 

Eis, portanto, sua força normativa, vinculante, que obriga os sujeitos de direito a respeitarem a 

autonomia do outro (como respeito e limitação à própria autonomia). 

                                                           
13

 Ibidem, p. 231. 
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É justamente nesta linha que se afirma que, se é desejável no mundo contemporâneo 

que os homens alcancem níveis de excelência de vida e que tais níveis sejam atingidos 

mediante a eleição de um modus vivendi próprio, não se pode tolerar intervenções nas 

decisões tomadas pelos sujeitos de direito. Neste sentido, cada um é dono de seu projeto de 

vida e pode levá-lo a concretizar de acordo com seus próprios planos. É dizer, o Estado não 

deve intervir no planejamento privado das pessoas, a não ser para criar elementos facilitadores 

de consecução dos planos individuais e para reprimir a interferência de terceiros no sentido 

contrário. 

Esta concepção da autonomia é, deveras, partilhada por um sem número de autores 

que enfrentam a matéria. Apenas a título exemplificativo, cita-se a doutrina bioética, que tem 

empreendido grande esforço científico em derredor desta temática. Emanuella Vilar Lins14, 

analisando as feições da liberdade que caracterizam o desenvolvimento das pessoas, reforça a 

autonomia individual como ingrediente de uma atuação livre destinada à satisfação dos 

projetos de vida. 

Fermín Schramm15 segue a mesma esteira, salientando a importância do respeito à 

autonomia como imperativo de sobrevivência comunitária e pontuando que dito respeito deve 

encobrir os objetivos existenciais “razoáveis”, que sejam compatíveis com as esferas 

subjetivas alheias. 

Quer dizer, a salvaguarda das ações autônomas está relacionada com a própria 

existência humana, no sentido em que permite a ascensão e conquista das metas traçadas por 

cada um. 

Na seara da ética médica, a obra Princípios de ética biomédica
16

, lançada em1979, 

veiculou os fundamentos do princípio do respeito à autonomia. Para os autores bioeticistas da 

obra, a autonomia se constitui por 

a regra pessoal do eu livre tanto de interferências controladoras por outros 

como de limitações psicológicas ou físicas (que impeçam decisões 

                                                           
14

 LINS, Emanuella Vilar. As dimensões da vulnerabilidade humana: como condição, como característica e 

como princípio bioético-jurídico. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito, 

2007, p. 40. 

15
 SCHRAMM, Fermín Roland. Bioética da proteção: justificativa e finalidades. In: Ensaios de Filosofia, Saúde 

e Cultura. Rio de Janeiro: Papel Virtual Editora, 2005, p. 121. 

16
 BEAUCHAMP, T. L.; CHILDRESS, J. F. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola, 2002.  
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significativas) [...] O indivíduo autônomo atua livremente de acordo com um 

plano por ele escolhido.
17

 

Destas breves linhas tracejadas em torno da autonomia pode-se inferir o papel 

fundante que a mesma representa na estruturação da vida comunitária, ao mesmo tempo em 

que se constitui como referencial ético para as ações individuais. Exsurge, neste quadro, a 

normatividade da autonomia: a regra moral de respeito à autonomia confere fundamento de 

validade e legitimidade ao Direito, às leis escolhidas pela sociedade destinatária. 

Tal regra moral é transfigurada em normas jurídicas que impõem (de forma cogente) 

não seja invadida a esfera individual alheia, senão onde a lei o autorize. Neste sentido, um 

sistema jurídico (e, por assim dizer, uma organização social) que não esteja fundado na 

autonomia individual não se sustenta. 

 

3 DESCONSTRUÇÃO E DIREITO 

 

Neste tópico, procura-se tratar, conquanto de maneira breve, as principais ideias 

trazidas pela teoria da desconstrução, cunhada por Jacques Derrida, e sua apreciação na seara 

jurídica, conforme as elaborações de Jack Balkin. Diga-se, mais uma vez, que não se pretende 

exaurir as considerações em torno das referidas doutrinas – tarefa que parece dificilmente 

exequível –, mas, tão-somente, utilizá-las como ferramentas teóricas úteis ao objetivo do 

trabalho. Neste caminho, convém iniciar o exame da desconstrução a partir de seu idealizador. 

O filósofo francês Jacques Derrida, na obra A escritura e a diferença
18

, lança as 

noções da sua chamada teoria da desconstrução. Por meio desta teoria, Derrida formula uma 

crítica ao modelo de pensamento ocidental, profundamente calcado nos pressupostos da 

metafísica e do estruturalismo filosófico. A proposta da desconstrução parte da perspectiva de 

que a cientificidade e a lógica metafísicas, desde a edificação do paradigma cartesiano, 

expõem determinados conceitos filosóficos e valores culturais em posição de prevalência em 

relação a outros, procurando assentar, num processo de constituição e reiteração lógicas que 

se constitui há anos, como que uma hierarquia entre as diversas formas de pensar e fazer 
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 Ibidem, p. 138. 
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 As exposições e citações que são feitas neste tópico sobre a obra de Derrida foram retiradas do título: 

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. SILVA, Maria Beatriz da. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 

2002. 
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ciência, considerando uma determinada abordagem ou método mais importante ou precedente 

a outros. 

Neste sentido, Derrida argumenta que esta forma de pensamento intenciona colocar 

em evidência concepções culturais consideradas prevalentes, enquanto que as demais formas 

de entender as coisas do mundo são encobertas e distanciadas da apreciação geral, deixando, 

por isso, de sofrer análise e reflexão. Com tal perspectiva, o filósofo afirma que determinadas 

maneiras de pensar foram, ao longo de anos de produção filosófica sob a égide da metafísica e 

do estruturalismo, desconsideradas, postas de lado e dissimuladas, em favor de lógicas tidas 

por centrais. Assim, construiu-se um modelo de pensamento que privilegia certos vieses de 

abordagem e relega outros a segundo plano ou sequer os estuda. 

Segundo Derrida, esta construção espelha os valores culturais eleitos por uma 

comunidade, não só quanto às balizas do pensamento científico, mas quanto a todo o espectro 

de ideais e princípios que estruturam aquela comunidade. E isto é assim porque as concepções 

que gozam de melhor hierarquia são aquelas consentâneas com as preferências e ideologias 

que a coletividade pretende perpetuar, ao passo que os valores encobertos são os tidos como 

indesejáveis por aquele grupo. 

Como forma de exemplificar sua teoria desconstrucionista, Derrida cita a lógica da 

construção da verdade no pensamento ocidental: consoante essa lógica, verdadeiro é aquilo 

que se opõe ao falso. Neste viés, existem apenas duas formas de se conceber uma proposição: 

ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não sendo possível uma terceira opção. Essa regra, que 

remete a Aristóteles e se fez típica da filosofia ocidental, consubstancia a chamada lei do 

terceiro excluído, segundo a qual o pensamento direciona-se a uma conclusão pela identidade 

ou diferença entre dois termos, a negação e a afirmação; não há uma terceira possibilidade. 

Além desse exemplo, Derrida também cita a prevalência que as proposições racionais têm 

sobre as intuitivas na ciência ocidental e o tratamento que se confere às questões filosóficas 

sob a lógica centro-periferia ou principal-secundário. 

A propósito deste último exemplo, Derrida sustenta que o que se entende por 

“centro” é, em verdade, um locus inexistente; não há um centro considerado em si mesmo. O 

centro só existe em confronto com as partes periféricas e, ainda assim, tem uma posição 

provisória, pois a abordagem que hoje goza de importância central, desloca-se posteriormente, 

tornando-se periférica, sem que, com isso, represente-se redução de sua importância 

filosófica. Aduz o professor: 
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Desde então deve-se sem dúvida ter começado a pensar que não havia 

centro, que o centro não podia ser pensado na forma de um sendo-presente, 

que o centro não tinha lugar natural, que não era um lugar fixo mas uma 

função, uma espécie de não-lugar no qual se faziam indefinidamente 

substituições de signos.
19

 

A proposta derridiana é, então, a partir da observação de tais valores preeminentes, 

negar que exista uma posição de superioridade entre as estruturas culturais da humanidade, 

procurando identificar os aspectos ignorados e menosprezados pela lógica ocidental ao longo 

dos anos, trazê-los à discussão e demonstrar que sua importância é absolutamente idêntica à 

dos demais. Derrida, com este objetivo, anuncia que sua intenção é “abandonar a referência a 

um centro, a um sujeito, a uma referência privilegiada, a uma origem ou a uma arquia 

absoluta.”
20

. A desconstrução busca, pois, afirmar que todo argumento tem o mesmo peso e 

que a lógica considerada mais elevada depende da menos elevada na mesma medida com que 

esta depende daquela. 

Dentre as ideias atreladas ao pensamento metafísico que sofrem críticas diretas por 

parte de Derrida está o logocentrismo. Por ele, compreende-se a lógica oposicionista que 

tende a colocar em confronto duas concepções supostamente antagônicas, sendo que uma é 

sempre considerada superior à outra. São exemplos as dicotomias verdade-mentira, céu-

inferno, bom-mau. Derrida tenta desconstruir esses antagonismos, argumentando, 

primeiramente, que há a possibilidade de outros conceitos, além dos dois confrontantes, 

também existirem; e, posteriormente, mostrando que o termo havido por principal tem a 

mesma importância e é tão dependente do seu pretenso oposto quanto este é daquele. 

Desconstruir é, assim, colocar em xeque os princípios e dogmas do racionalismo 

ocidental, questionar a pretensão de verdades absolutas, pôr a descoberto os valores 

dissimulados pela lógica da metafísica e, sobretudo, afirmar a interdependência que se 

estabelece entre as estruturas culturais existentes. 

Com lastro nas elaborações derridianas, o jurista estadunidense Jack Balkin, no 

artigo Deconstruction practice and legal theory
21

, aporta a teoria desconstrucionista para o 

âmbito do Direito e da interpretação das leis. 
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 Op. cit., p. 232. 

20
 Op. cit., p. 240. 

21
 As considerações citadas neste tópico alusivas à referida obra de Jack Balkin foram retiradas de: BALKIN, J. 

M. Deconstructive practice and legal theory. Disponível em: < http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/ 

deconstructivepractice.pdf > Acesso em: 04/09/2013. 

http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/%20deconstructivepractice.pdf
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Balkin parte da premissa de que os enunciados das leis revelam não apenas o sentido 

que os legisladores, juízes e demais intérpretes constroem para ela, mas uma infinidade de 

conceitos e possibilidades interpretativas irreveladas subjacentes aos termos legais. Balkin diz 

que, uma vez que a letra da lei é criada, seus sentidos se libertam do seu criador e podem 

assumir várias hipóteses de interpretação, inclusive podendo construir conceitos e noções que 

sequer foram previstos pelo autor do texto. Essa potencialidade de dimensões conceituais e de 

transposição das palavras da lei para diferentes contextos é designada por Derrida de jogo 

livre do texto. 

Balkin, então, sustenta que o jogo livre do texto – o desprendimento da obra dos 

sentidos pretendidos por seu autor – permite, na órbita do Direito, a execução do 

desconstrucionismo sobre a letra da lei. É que os enunciados legais, como quaisquer outros, 

carregam em si aspectos semânticos ocultos e dissimulados, seja porque foram deixados de 

lado em razão da lógica metafísica (e, em seu bojo, do logocentrismo), seja porque não foram 

imaginados por seus criadores no momento da concepção. 

A desconstrução no Direito significa, segundo Balkin, invocar os sentidos 

obscurecidos ou até então inexistentes das normas jurídicas e pô-los em discussão, por 

considerá-los enunciados também válidos a uma determinada solução normativa, mesmo que 

aquele viés interpretativo “desencavado” nunca tenha sido aventado anteriormente. 

Nesses casos, a legitimação das novas interpretações dadas à lei depende do que 

Derrida chama de iterabilidade (ou “repetibilidade”), que é a possibilidade de um dado 

enunciado ou termo legal ser indefinidamente repetido em contextos vários e, ainda assim, 

assumir aquela mesma dimensão semântica que se lhe quer atribuir. Explicando a 

iterabilidade, Balkin menciona: 

For Derrida, a sign can only signify to the extent that it can signify 

repeatedly, in a number of different contexts. The essential property of the 

sign is its iterability. [...] Moreover, the essence of the sign, iterability, 

carries with it the notion of a repetition of the same in a different context. 

Language can only operate to the extent that it is repeatable […]
22

 

Assim, se a fórmula legal criada por novos processos interpretativos puder voltar a 

ser usada em contextos diferentes, reiteradamente e de forma apartada em relação à intenção 

inicial do autor, foi construído um novo sentido para a norma. E se esse novo sentido estava 

antes dissimulado e passou a ser tratado como solução normativa igualmente relevante para a 
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composição de conflitos jurídicos, está-se diante de um processo de desconstrução (e, por que 

não dizer, de reconstrução) da norma. 

Como exemplo, Balkin cita a cláusula de igualdade prevista na Constituição 

Americana. Quando de sua edição, não foi pretendida a aplicação da cláusula para casos de 

igualdade de gênero, pois a sociedade estadunidense da época entendia aceitável as hipóteses 

de discriminações baseadas no sexo. Anos depois, a cláusula foi convocada para assumir uma 

nova roupagem conceitual, aplicada às questões fáticas de desigualdade entre homens e 

mulheres, já não tolerável no novo contexto socioinstitucional do país. Este novo sentido foi 

repetido pelas instâncias decisórias e pelos intérpretes da lei, de modo que se incorporou 

como possibilidade legítima de aplicação da cláusula. 

Neste exemplo, pode-se dizer que o binômio antagônico direitos do homem-direitos 

da mulher, que tende a considerar os direitos do homem como preeminentes, foi 

desconstruído (relativizado) para atentar também para a relevância do segundo, até então 

obscurecido. 

Importante mencionar, ainda, que Balkin coloca em xeque um tipo de antagonismo 

próprio da ciência e prática jurídicas, que é a suposta oposição entre interpretação correta da 

lei-interpretação errônea da lei. No Direito, a interpretação que se faz de uma determinada 

proposição normativa (na ocasião de um julgamento, por exemplo) parte do pressuposto de 

que existe uma maneira correta de entender a lei – que é a que deve prevalecer ao final – e 

uma maneira errada de fazê-lo, que deve ser afastada. Este antagonismo entre correção e 

incorreção de leituras da lei envolve um privilégio, exercido pela interpretação tida por certa 

sobre a supostamente errada. 

Ocorre que, de uma perspectiva desconstrucionista, pode-se compreender que as 

leituras corretas e incorretas das normas jurídicas não são estanques. Uma interpretação 

albergada hoje pode ser amanhã considerada inapropridada, de acordo com as mudanças de 

contextualização histórica e fática e segundo as novas significações assumidas pela lei. Logo, 

não há uma forma certa ou errada de interpretar a lei, senão linhas interpretativas mais 

consentâneas com determinados parâmetros axiológicos e culturais. Neste sentido, Balkin 

aduz: 

The materials of the law – cases, constitutions, and statutes – take on new 

meanings as legal contexts change. Throughout history, interpretations are 

constantly offered, some of which are later labelled misreadings. The history 

of the law is iteration; the development of law is the development of legal 
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materials, which are subjected to new interpretations as we read them over 

and over again in different factual, historical, and political contexts.
23

 

A partir dos escritos balkinianos (e derridianos, via de consequência), extraem-se 

importantes possibilidades para a hermenêutica da lei, abrindo-se as portas à desconstrução de 

textos normativos e, com isso, ao surgimento e acolhimento de valores anteriormente 

dissimulados ou desconhecidos. 

Em outras palavras, Balkin mostra que é possível aventar novos sentidos de 

aplicação das normas jurídicas, para casos ainda não previstos ou que estavam encobertos, de 

forma a trazê-los à pauta com igual consideração relativamente às interpretações dominantes. 

Estas ideias serão relevantes para oportunizar mudanças nos tratamentos legais 

conferidos a determinadas matérias, trazendo a lume hipóteses não privilegiadas e, com isso, a 

afirmação de valores subestimados. Dentro da temática abordada por este trabalho, o 

desconstrucionismo oferecerá respostas novas às questões que envolvem o uso de drogas no 

Brasil, procurando extrair conceitos invisíveis da lei e examiná-los em pé de igualdade em 

relação aos sentidos prevalente e reiteradamente afirmados. 

 

4 USO DE DROGAS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

As considerações empreendidas até aqui servirão ao exame do dispositivo legal que 

rege, no Brasil, o uso de drogas ilícitas. Inicialmente, importa esclarecer o conceito de droga 

ilícita, que vem disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas): 

Art. 1º. [...] 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as 

substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim 

especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente 

pelo Poder Executivo da União.  

Nota-se que, no Direito brasileiro, ilícita será a droga que seja assim discriminada em 

instrumento normativo do Poder Executivo da União. Atualmente, a norma que traz o elenco 

das drogas ilícitas é a Portaria n. 344/1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), atualizada pela Resolução n. 39/2012. Importante pontuar que, embora o dispositivo 

transcrito mencione que droga é a substância ou produto capaz de causar dependência, nem 
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toda droga que tenha este potencial é classificada como ilícita, a exemplo do tabaco e do 

álcool, que podem causar dependência, mas são legais. 

O uso de drogas ilícitas é proibido no Brasil pelo art. 28, caput, da Lei nº 

11.343/2006, um dispositivo de caráter penalístico
24

 que prevê a aplicação de sanções àqueles 

que incorrerem em uso das substâncias vedadas pela Anvisa. Eis a letra da lei: 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

São muitos os argumentos jurídicos e éticos que sustentam até hoje a penalização do 

uso de drogas ilícitas no Brasil
25

, de modo que se debruçar sobre a questão não pode pretender 

encontrar resposta única e pronta ao problema. Assim, embora o assunto não se restrinja a 

uma esfera específica de abordagem e os limites metodológicos deste trabalho não permitam 

um estudo exauriente, seguindo a esteira dos conteúdos até aqui explorados, os conceitos 

relacionados à autonomia individual do usuário, na forma como expostos por Kant, parecem 

oferecer respostas adequadas à questão. 

Para entender a lógica que guia o tratamento do uso de drogas no Brasil, é preciso 

conhecer, inicialmente, o chamado paradigma proibicionista, definido por Maria Lúcia Karam 

como 

um posicionamento ideológico, de fundo moral, que se traduz em ações 

políticas voltadas para a regulação de fenômenos, comportamentos ou 

produtos vistos como negativos, através de proibições estabelecidas 

notadamente com a intervenção do sistema penal – e, assim, com a 

criminalização de condutas através da edição de leis penais –, sem deixar 

espaço para as escolhas individuais, para o âmbito de liberdade de cada um, 

                                                           
24

 O art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está inserido no Capítulo III – Dos Crimes e das Penas, e estipula sanções 

restritivas de direitos. 
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 Salo de Carvalho, por exemplo, afirma que a política punitiva do Estado relativamente ao uso de drogas ilícitas 

encontra sustentáculo em dois argumentos básicos: o perigo abstrato que o consumo pessoal pode trazer à 

comunidade como um todo, na medida em que se enxerga uma suposta periculosidade presumida no ato; e a 

ofensa ao bem jurídico coletivo da saúde pública, que seria afetada por ter que atender à demanda de usuários 

patologicamente alterados em razão do uso. CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil. 

6.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 405. 
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ainda quando os comportamentos regulados não impliquem em um dano ou 

em um perigo concreto de dano para terceiros.
26

 

O proibicionismo vem sendo o modelo de disciplina institucional do uso de drogas 

seguido pelo ordenamento brasileiro desde a década de 1960, quando foi criada a primeira lei 

repressiva do consumo pessoal. Com o passar dos anos e a constatação científica e fática de 

que o uso de drogas não é uma controvérsia eminentemente ligada à delinquência, mas à 

saúde pública, a legislação de drogas recuou no tratamento criminalizatório e passou a 

estipular “medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários de 

dependentes”.
27

  

A Lei de Drogas procurou, com efeito, consolidar no âmbito da política sobre o uso 

de drogas no Brasil o chamado projeto de Justiça Terapêutica, que consiste em 

um conjunto de medidas que visam a aumentar as possibilidades de que 

infratores usuários e dependentes de drogas entrem e permaneçam em 

tratamento, modificando seus anteriores comportamentos delituosos para 

comportamentos socialmente adequados
28

. 

Tal plano começou a ser colocado em prática no Brasil em 2001, a partir de projeto 

implementado pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que estipulou a aplicação de 

medidas terapêuticas cumulativamente às penas alternativas em hipóteses de delitos 

relacionados com o consumo pessoal, designadamente no caso do crime do art. 16, da 

revogada Lei de Drogas (Lei n. 6.368/1976)
29

. A disciplina atual pretende, então, ratificar esta 

lógica, associando as penalidades impostas ao usuário a medidas de caráter curativo, tais 

como o comparecimento a sessões de terapia, a abstinência total e a testagem laboratorial para 

verificação do uso
30

. 
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A proposta, no entanto, não foge da ratio punitiva, ao impor ao sujeito envolvido 

com drogas o tratamento compulsório, o qual, se não obedecido ou satisfatoriamente 

cumprido, acarreta a deflagração de processo penal contra o usuário
31

. 

Os ideais seguidos pelo projeto de Justiça Terapêutica, dessa forma, não são os mais 

apropriados ao tratamento dos dependentes químicos, pois reafirmam os mecanismos 

coercitivos e, além disso, não atribuem um papel ativo a tais usuários no processo de 

recuperação. Em verdade, a Justiça Terapêutica, apesar de sua pretensão de auxílio aos 

envolvidos com drogas, confirma modelos penalísticos de repressão ao uso, por considerar 

que tais indivíduos são objetos de intervenção punitiva do Estado, sem lhes oportunizar meios 

de retomar sua autonomia. Ademais, tal política tem características paternalistas
32

, pois 

estipula que um terceiro – no caso, o Estado, através de suas instituições – obrigue um 

determinado comportamento de um indivíduo a pretexto de estar lhe fazendo um bem. 

À luz destas considerações, percebe-se que a solução normativa atualmente em 

vigência no Brasil para o uso de drogas ilícitas não contempla adequadamente os usuários 

dependentes, circunstância que aponta para a necessidade de mudança do tratamento jurídico-

institucional. 

Os usuários não dependentes, a seu turno, fazem do uso expressão de sua liberdade 

de autodeterminação quanto aos assuntos da vida privada e, em que pese a destacada distinção 

contextual do consumo relativamente aos dependentes, recebem o mesmo tratamento que 

estes. Isso sem falar no questionável cabimento de um tal dispositivo penal para atender de 

forma apropriada ao dever de respeito à autonomia destes usuários. 

De fato, os sujeitos de tal grupo não sofrem (a princípio, pelo menos) de limitações 

ao livre desenvolvimento de uma ação autônoma. Ao mesmo tempo, o consumo pessoal de 

drogas nestes níveis não patológicos não interfere a liberdade de autodeterminação dos 

demais membros da sociedade, tampouco importa, per se, ofensa aos bens jurídicos de 

terceiros. Parece, portanto, que tal hábito cinge-se estritamente à esfera da autonomia 
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indiretamente.” MARTINELLI, João Paulo Orsini. Paternalismo jurídico-penal. Tese (Doutorado em Direito). 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 234. 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015  76 

 

 

 

subjetiva do usuário, sem repercussão em planos transcendentes ao próprio indivíduo a ponto 

de justificar uma proibição sistemática por parte do Estado, mormente através de uma lei 

penal, que tem a nota da maior restrição às liberdades individuais. 

Mais uma vez, percebe-se a intenção paternalista negativa do dispositivo legal em 

exame, ao pretender conformar as condutas dos usuários autônomos, proibindo o consumo 

sob a justificativa de preservar-lhes a saúde. Para o professor da Universidade de São Paulo, 

João Paulo Orsini Martinelli, tal desrespeito à autonomia decisória não encontra respaldo nos 

ideais que regem o Estado Liberal, uma vez que impõe limitação desproporcional à liberdade 

dos indivíduos, em prol de valores morais e perfeccionistas considerados pelas autoridades 

estatais como desejáveis: 

No Estado liberal deve prevalecer a autonomia individual porque é o sujeito, 

a princípio, quem sabe o que é melhor a si próprio. O Estado não pode impor 

regras de conduta que sejam exclusivas à esfera individual e não atinjam a 

autonomia de terceiro. Decidir o melhor meio de vida para uma pessoa 

autônoma significa invadir sua esfera íntima de liberdade e impor normas de 

comportamento para se atingir padrões de moral ou níveis de perfeição 

(perfeccionismo).
33

 

O mesmo autor aplica tal raciocínio ao consumo pessoal de drogas. Nos casos em 

que os usuários não sejam dependentes, argumenta Martinelli, tomam a decisão baseados na 

sua livre determinação e convicção acerca do ato, podendo, inclusive, escolher se vão parar ou 

prosseguir com o uso. Logo, o consumo é fruto de sua autonomia decisória, que não prejudica 

terceiros, devendo, por isso, ser respeitado pelas instituições estatais. É como sustenta: 

Não é aceitável qualquer forma de paternalismo jurídico-penal para proteger 

um sujeito de autolesões consentidas se isso implicar impedimento ao 

exercício da autonomia. O usuário  eventual, que não sofre da dependência, 

sabe o que é bom para si mesmo e pode prosseguir na sua autonomia para 

usar drogas.
34

 

Por isso afirma-se que um tal papel paternal do Estado tem admissibilidade 

questionável em face dos valores consagrados no plexo constitucional brasileiro. 

Seguindo estas compreensões, restou claro que o Direito brasileiro desprestigia a 

autonomia individual dos usuários de drogas. No caso dos usuários potencialmente 

autônomos, na medida em que não lhes permite o livre exercício do uso; e no caso dos 

                                                           
33

 Ibidem, p. 63. 

34
 Ibidem, p. 259. 
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usuários dependentes, ao não fornecer instrumentos hábeis a incrementar suas chances de agir 

autonomamente. 

Lançando mão dos conceitos filosóficos estudados nos tópicos anteriores, é possível 

sustentar argumentos favoráveis à legalização do uso de drogas, com base no respeito à 

autonomia do usuário e através de procedimentos de desconstrução (e reconstrução) da norma 

jurídica pertinente à matéria. 

 

5 A LEGALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS NO BRASIL. AUTONOMIA 

INDIVIDUAL E DESCONSTRUÇÃO NORMATIVA 

 

Após analisar os pressupostos filosóficos colocados à apreciação do tema do uso de 

drogas e depois de percorrer a disciplina jurídico-positiva pertinente, cumpre analisar de que 

forma as doutrinas até aqui estudadas servem de fundamento à proposta deste artigo no 

sentido de oferecer respostas adequadas às situações subjetivas particulares dos envolvidos 

com o uso. 

Passa-se à investigação, primeiramente, acerca da autonomia e, posteriormente, da 

contribuição trazida pelo desconstrucionismo à questão aqui levantada.  

 

5.1 A LEGALIZAÇÃO E A AUTONOMIA 

 

Na oportunidade do estudo da autonomia kantiana, demonstrou-se que o referido 

filósofo concebe a autonomia individual como a liberdade de decidir e agir sem a ingerência 

de terceiros (heteronomia) e sem a influência das paixões e inclinações particulares. Além 

disso, Kant afirma que a ação autônoma está intrisecamente limitada pelo exercício da 

autonomia dos demais sujeitos da comunidade, no sentido de que a autonomia própria só pode 

avançar até onde não importe em mitigação ou frustração da autonomia de outrem. E o 

Direito, nesta dinâmica, surge como instrumento regulatório para, ao mesmo tempo, permitir 

a livre expressão da autonomia e refrear as manifestações que extrapolem o núcleo particular 

do indivíduo decisor.   

Aplicar tais concepções à questão jurídica do uso de drogas deve levar em conta que 

a finalidade da proibição legal do consumo de entorpecentes baseia-se, basicamente, em 

critérios proibicionistas e paternalistas. Proibicionistas, pois o Estado, imbuído de 
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posicionamentos ideológicos contrários ao uso, procura coibir a prática de uma conduta 

indesejada do ponto de vista moral, usando, para isso, as leis repressivas. E paternalistas, 

porque se justifica a proibição a partir do objetivo de promover padrões de comportamento 

considerados mais benéficos para o próprio sujeito alvo das sanções estatais. 

Ocorre que o confronto da autonomia kantiana com tais finalidades indica que a 

disposição legal sobre o uso de drogas não se compatibiliza com o livre desenvolvimento de 

ações autônomas. Isso porque, conforme visto, o consumo pessoal de psicotrópicos é ato que, 

para os usuários não dependentes, decorre da sua vontade livremente formada, não se fazendo 

legítima a intervenção de terceiro no sentido de regular as decisões sobre a melhor forma de 

agir desses indivíduos, sob pena de se configurar hipótese de tratamento heterônomo. 

Em outros termos, o Estado não pode aplicar uma restrição à autonomia individual 

para os casos em que a decisão tomada pelo sujeito tenha sido fruto de um processo de livre 

manifestação de vontade e autodeterminação, a menos que tal decisão importe em menoscabo 

da autonomia alheia. 

Por outro lado, os usuários dependentes, embora não possam formar juízos decisórios 

desembaraçados quanto ao ato do uso, não devem ser, por isso, privados de exercer sua 

autonomia. Mister reconhecer o dependente, neste viés, como sujeito capaz de dialogar com 

as instâncias institucionais sobre sua condição e de buscar soluções a partir da troca de 

experiências e do processo comunicacional, levando-se em consideração sua história de vida, 

seu estado de saúde atual e as possibilidades de recuperação. Neste processo coparticipativo, o 

tratamento busca minimizar os danos e efeitos ocasionados pelo abuso (por isso a 

nomenclatura de política de redução de danos
35

), ao invés de impor medidas coercitivas de 

cura.
36

 

Tal perspectiva privilegia a autonomia do usuário, na medida em que procura afastar 

as causas determinantes de seu estado de dependência, conferindo-lhe ferramentas para agir 

autonomamente no futuro e, mais que isso, dando-lhe chances de construir este processo de 

retomada. A Justiça Terapêutica, ao contrário, prescreve (coercitivamente) quais as medidas 

que devem ser tomadas pelo apenado, sem que ele seja consultado, e, neste sentido, assume 

                                                           
35

 Sobre a política de redução de danos, veja-se KARAM, Maria Lúcia. De crimes, penas e fantasias. Niteroi: 

Luam, 1991. 

36
 CARVALHO, Salo de. Op. cit., p. 443-444. 
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uma postura paternalista negativa, que não contribui com o processo de empoderamento do 

dependente. 

Seguindo nas noções kantianas sobre autonomia, verifica-se, ainda, que o consumo 

pessoal de drogas não interfere na esfera decisória de terceiros, não implica ameaça de 

limitação do potencial autônomo destes, tampouco traz-lhes consequências lesivas. É dizer, o 

uso de drogas restringe-se aos planos da esfera da vida privada e autonomia individual, que 

tocam ao usuário e somente a ele. 

Assim, a política repressiva do Estado nesta seara não encontra respaldo nos mais 

comezinhos pressupostos filosóficos da autonomia e liberdade individuais, por representar 

ingerência indevida em círculo que somente diz respeito ao próprio decisor, in casu, o 

usuário. 

 

5.2 LEGALIZAÇÃO E DESCONSTRUÇÃO 

 

Considerando que a disciplina legislativa a respeito do uso de drogas não tem 

amparado satisfatoriamente os direitos e demandas dos usuários, sejam dependentes ou não, 

afigura-se a necessidade de operar-se uma mudança sobre a lei, de sorte a adequá-la às 

situações subjetivas dos indivíduos envolvidos com o uso. 

Sabe-se que a produção legislativa não anda no compasso dos fatos e das mudanças 

sociais. No tocante às drogas, é notória tal desarmonia. Contudo, a implicação da questão com 

planos essenciais da existência dos indivíduos – tais como a saúde, o estado emocional, a 

autonomia privada, os relacionamentos sociais, o reconhecimento pessoal etc. – faz urgente 

uma mudança de perspectiva do legislador. 

Nada obstante, à míngua de uma atividade legiferante no sentido de promover a 

legalização do uso de drogas formalmente, por meio de alteração do texto da lei, Derrida e 

Jack Balkin já apresentaram a possibilidade de mudança de perspectiva legal, por meio da 

teoria da desconstrução. 

Com efeito, Derrida menciona o jogo livre do texto para caracterizar o potencial que 

os enunciados têm de libertar-se do sentido original que seu autor pretendeu lhe conferir para 

assumir feições semânticas diversas, de acordo com novos contextos fáticos. Este processo 

consubstancia uma maneira de aplicar o desconstrucionismo, pois recorre a conceitos e 
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valores culturais até então desprivilegiados e coloca-os, com peso equivalente, na pauta de 

discussão. 

Jack Balkin segue esta concepção, aplicando-a ao potencial semântico contido na lei. 

Também os textos legais e as normas jurídicas em geral possuem inúmeras possibilidades 

interpretativas que não se atrelam às intenções das autoridades que participaram do processo 

de feitura da norma. Logo, a lei, da mesma forma, participa do jogo livre do texto e, com isso, 

pode ser chamada a manifestar sentidos irrevelados, passando a abarcar situações jurídicas 

ainda não contempladas. 

É exatamente neste sentido que se propõe o recurso ao desconstrucionismo para 

fundamentar a legalização do uso de drogas. Ora, se a norma atualmente vigente não se 

mostra compatível com as melhores soluções reclamadas pelos usuários, mister proceder à 

desconstrução do seu enunciado, invocando novas interpretações, baseadas em novos ideiais e 

valores para reger a matéria. 

Tal tarefa pressupõe descobrir quais as ideologias subjacentes à norma que regula o 

uso de drogas e quais as intenções dissimuladas do texto legal. Como visto linhas acima, os 

parâmetros proibicionistas e paternalistas lançam as bases axiológicas da Lei de Drogas no 

que concerne ao consumo pessoal, de forma que as finalidades encobertas deste diploma são a 

repressão, a perpetuação da condenação moral e a estigmatização social do usuário, já que 

este, em virtude de sua decisão de fazer uso de drogas, é submetido às instâncias punitivas do 

Estado e a meios coercitivos de conformação de sua conduta. 

Tendo em mira as soluções aqui apresentadas relativamente aos usuários 

dependentes e não dependentes, ficou assentado que a lógica criminalizadora não resolve esta 

problemática, devendo-se pôr em relevo a autonomia individual dos consumidores. 

Para atingir este objetivo no que se refere aos usuários dependentes, o art. 28, caput, 

da Lei n. 11.343/2006, pode ser desconstruído, para assumir nova dimensão interpretativa, em 

sentido que privilegie a lógica da redução dos danos. Neste processo de desconstrução (e 

reconstrução), procura-se afastar da norma os objetivos intrínsecos ligados à Justiça 

Terapêutica (ou seja, ligados à coercitividade e criminalização do tratamento dado ao 

usuário), para ressaltar os programas de coparticipação dos indivíduos envolvidos, de sorte 

que eles possam afirmar-se comunicativamente ao longo do período de recuperação, ouvindo 

e sendo ouvidos, colaborando e sendo coaborados, mutuamente, pela equipe de 

acompanhamento. Essa modalidade de tratamento mune o usuário das ferramentas necessárias 
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a que possa, ele mesmo, em exercício de sua autonomia, eliminar os fatores que determinam a 

dependência e possa, progressivamente, sair da situação de sujeição à droga. 

No que se refere aos usuários não dependentes, a desconstrução normativa que 

melhor contempla sua autonomia é voltada à legalização irrestrita, ou seja, à dimensão 

interpretativa que entenda inaplicável a esta categoria de usuários qualquer tipo de limitação 

ao consumo pessoal de drogas. 

Mas de que forma proceder a tal desconstrução? 

Em se tratando de mudanças de interpretação sobre o texto legal, cabe recorrer às 

técnicas de hermenêutica jurídica, mormente a hermenêutica constitucional, para declarar os 

novos sentidos que devem ser incorporados à Lei de Drogas quanto à conduta dos usuários. 

No que toca aos usuários dependentes, os procedimentos de interpretação conforme a 

Constituição e de máxima efetividade da norma constitucional possibilitam uma leitura do 

dispositivo em exame de acordo com a ótica das liberdades individuais e da autonomia, 

passando-se a conceber a norma não mais como prescritiva de procedimentos impositivos, 

mas como dispositiva de métodos terapêuticos que instrumentalizem a redução de danos. 

Nessa esteira, insta retirar da eficácia normativa da lei a ameaça da sanção penal em caso de 

descumprimento dos procedimentos de tratamento e conferir maiores mecanismos de 

participação ativa do usuário. 

Já no que concerne aos usuários não dependentes, a solução desconstrucionista é a 

declaração de inconstitucionalidade da norma em questão, por ser ofensiva à autonomia dos 

indivíduos envolvidos. Por consequência, tal tendência interpretativa representaria a total 

inaplicabilidade do dispositivo a esta classe de usuários. 

Em todo caso, a proposta de assunção de novas dimensões interpretativas para o caso 

do uso de drogas perpassa pela atividade do corpo judiciário, em sede de controle difuso de 

constitucionalidade, e pela chamada “descriminalização de fato”
37

, que é a postura adotada 

pela sociedade como um todo no sentido de não mais considerar – no bojo, também, de suas 

regras morais – ilegal o uso de drogas em si, mas uma forma de expressão da autonomia dos 

usuários não dependentes e um problema de saúde (como outros quaisquer, que não recebem 

tratamento penalístico) enfrentado pelos usuários dependentes. 

Esta proposta desconstrucionista põe em evidência outros valores pertinentes à 

matéria, até então ocultos na disciplina legal do uso de drogas: traz à tona a importância e o 

                                                           
37

 Sobre a descriminalização de fato, veja-se: CARVALHO, Salo de . Op. cit., p. 226-229. 
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peso jurídico-normativo da autonomia individual e coloca em primeiro plano a saúde dos 

dependentes químicos, em detrimento dos interesses punitivos do Estado. Logo, abandona-se 

um viés prevalecente da norma, de caráter penalístico, desconstruindo-o, para construir um 

novo tipo de padrão axiológico, baseado agora na liberdade individual. Tal a contribuição da 

teoria desconstrucionista para o caso do uso de drogas no Direito brasileiro. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O problema que tangencia o uso de drogas no Brasil e seu tratamento jurídico-legal 

remete ao século XIX, quando começou a germinar o modelo proibicionista de abordagem do 

consumo pessoal de entorpecentes, no seio da sociedade estadunidense. De acordo com tal 

modelo, a droga é um mal que deve ser combatido pelas agências estatais de repressão e 

repudiado pela consciência moral da sociedade. A evolução do proibicionismo ao longo do 

século XX – já não limitado à cultura dos Estados Unidos, mas difundido em todo o globo – 

representou a sedimentação de uma forte carga ideológica em derredor da questão, sempre 

apontando no sentido da proibição e do tratamento criminológico. 

No Brasil, o proibicionismo tem lugar a partir da década de 1960 e passou a ser, de 

fato, um modelo para a disciplina normativa do tema; modelo este que é seguido até hoje pelo 

diploma legal pertinente, a Lei n. 11.343/2006. 

O art. 28, caput, da mencionada lei, é o dispositivo que rege atualmente o usuário de 

drogas, estipulando sanções restritivas de direitos para as hipóteses de consumo pessoal de 

substâncias psicoativas. Além da reiteração da lógica proibicionista, o referido artigo ainda 

cristaliza interesses paternalistas do Estado, ao pretender indicar qual o melhor modo de vida 

das pessoas a partir de parâmetros julgados pelas autoridades estatais como mais benéficos ao 

próprio usuário. 

A lei concretiza, quanto aos consumidores dependentes, a política da Justiça 

Terapêutica, que intenciona conciliar a punição ao usuário com medidas de tratamento e 

acompanhamento social e de saúde. Assim, o envolvido com o uso de drogas cumpre sua pena 

através da observância de um tratamento obrigatório, cujas diretrizes são impostas pelas 

autoridades judiciais e sanitárias e cujo descumprimento importa na possibilidade de 

imposição de sanções penais mais severas. 
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Diante desta forma de acompanhamento coercitivo do processo de reinserção social e 

atenção à saúde do usuário, verifica-se que tal tratamento mostra-se inadequado para atender 

as necessidades reclamadas por estes indivíduos, uma vez que não lhes oportuniza a escolha 

quanto aos métodos de condução do processo, tampouco chances de melhor adequar os 

caminhos terapêuticos à sua história de vida e peculiaridades pessoais. Por isso é que a 

doutrina especializada sobre o assunto tende a considerar que a política repressora leva ao 

fracasso da tentativa de recuperação da dependência de drogas. 

Relativamente aos usuários não dependentes, o tratamento legal é ainda menos 

apropriado, pois limita o âmbito de autonomia decisória destes indivíduos, também com 

fundamento em critérios proibicionistas e paternalistas, mas sem atentar para o respeito à sua 

autodeterminação e liberdade decisória, mitigando a livre manifestação da autonomia quanto 

a aspectos atinentes à vida privada do usuário. 

Tendo em mira as profundas implicações do tema em estudo com a autonomia 

individual, passou-se ao exame do referido conceito, à luz, principalmente, de Kant. 

As construções filosóficas retiradas dos escritos de Kant em torno da autonomia 

demonstram que este valor se consubstancia pela ausência de condicionantes externas e 

influências internas na constituição da ação e que o âmbito de autonomia de uma pessoa 

encontra limite no âmbito de autonomia de outra. Logo, segundo Kant, a autonomia 

individual somente deve ser refreada diante da possibilidade de afetar a livre manifestação da 

ação autônoma alheia. 

A partir destas considerações sobre a autonomia, a investigação procurou trabalhar 

com as noções de desconstrução anunciadas por Jacques Derrida e, no contexto jurídico, por 

Jack Balkin. O desconstrucionismo oportuniza a descoberta de perspectivas obscurecidas e 

esquecidas pela lógica racional, convocando-as para o debate, com igual consideração de sua 

relevância. Neste viés, a desconstrução operacionalizada sobre a letra da lei consiste em 

identificar sentidos ocultos dos enunciados normativos e buscar colocá-los em pauta, como 

mais uma maneira legítima de se debruçar sobre os conflitos jurídicos e resolver determinada 

questão nesta seara. Assim, a assunção de novos padrões interpretativos da lei permite revelar 

outras possibilidades de compreender seu texto e de aplicá-lo no sentido de contemplar 

valores encobertos pelos sentidos tidos por predominantes. Assim se desconstroi a norma. 

Trazendo estas noções para a problemática do uso de drogas e seu tratamento 

jurídico-institucional, verificou-se que a solução normativa que melhor prestigia a autonomia 
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dos usuários dependentes é a implementação de políticas de redução dos danos causados pela 

droga, na medida em que não se impõe a ameaça da pena e do tratamento compulsório, não se 

estigmatiza o envolvido (pois não o submete às arenas punitivas do Estado) e dá-se-lhes a 

condição de reverter seu quadro de dependência a partir da participação conjunta e da escolha 

acerca dos métodos mais eficazes e condizentes com sua história de vida. 

No que diz com os usuários não dependentes, a solução é a legalização total, pois o 

uso é expressão de sua liberdade decisória, que não representa ofensa aos bens jurídicos de 

terceiros, tampouco importa em invasão à esfera de autonomia dos demais membros da 

comunidade. A defesa e afirmação da autonomia individual não se compatibiliza com uma 

proibição geral e sistemática do consumo relativamente aos sujeitos não dependentes. 

Como meio de buscar a adequação da norma às situações fáticas e jurídicas que 

envolvem o uso de drogas, propôs-se o recurso à teoria desconstrucionista e à possibilidade de 

trazer à luz vieses interpretativos da lei não revelados em seu enunciado formal e corrente, 

para privilegiar os valores relacionados à autonomia dos usuários. 

Com este objetivo, a proposta desconstrucionista que contempla os dependentes 

químicos é o ajustamento da letra da lei à tecitura constitucional de consagração das 

liberdades individuais e da autonomia, por intermédio de métodos de hermenêutica jurídica 

(nomeadamente da interpretação conforme a Constituição e da máxima efetividade da norma 

constitucional) que amoldem a Lei de Drogas aos programas constitucionais de promoção da 

autonomia. Estas novas possibilidades interpretativas devem, pois, dar vazão e concreção às 

políticas de redução de danos, em detrimento da lógica repressora e proibicionista. 

Na outra face, o desconstrucionismo aplicado aos usuários não dependentes importa 

na eliminação de qualquer forma de proibição do uso. A legalização, nesta órbita, implica em 

que se reconheça a inconstitucionalidade do tipo legal, seja no plano judicial (através da 

declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum), seja no plano social, por meio da 

chamada descriminalização de fato, que quer dizer a aceitação da sociedade em geral, 

inclusive das agências punitivas, no sentido de não mais perseguir moral ou criminalmente o 

ato do uso. 

Assim se desconstroi a norma para promover a legalização do uso de drogas no 

Brasil, em ordem a alcançar valores até então encobertos e dar guarida à autonomia 

individual, em detrimento dos objetivos punitivos do Estado. 

 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015  85 

 

 

 

 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015  86 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALEMANY, Macario. El paternalismo jurídico. Madri: Iustel, 2006. 

 

BALKIN, J. M. Deconstructive practice and legal theory. Disponível em: < 

http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/ deconstructivepractice.pdf > Acesso em: 

04/09/2013. 

 

BEAUCHAMP, T. L.; CHILDRESS, J. F. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola, 

2002. 

 

BRASIL. Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm > Acesso em: 

07/09/2013. 

 

CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

 

COHEN, Jean L.. Repensando a privacidade: autonomia, identidade e a controvérsia sobre o 

aborto. Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 7, Abr. 2012. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522012000100009&lng=e 

n&nrm =iso>. Acesso em 27/07/2013. 

 

COLT, Henri. Autonomía e identidad practica – pilares de la conducta ética de los médicos. 

Medicina. Buenos Aires, v. LXVI, 2006. 

 

DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. SILVA, Maria Beatriz da. 3.ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2002. 

 

ESCOHOTADO, Antonio. História general de las drogas. 6. ed. Madrid: Espasa, 2007. 

 

FEINBERG, Joel. Harm to self. Nova Iorque: Oxford, 1986. 

 

GRECO, Luís. Posse de drogas, privacidade, autonomia: reflexões a partir da decisão do 

Tribunal Constitucional argentino sobre a inconstitucionalidade do tipo penal de posse de 

drogas com a finalidade de próprio consumo. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São 

Paulo, v. XVIII, n. 87, nov./dez. 2010. 

 

HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de 

derecho en términos de teoria del discurso. Trad. REDONDO, Manuel Jimenez. Madri: 

Trotta, 1998. 

 

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. In: Textos selecionados. São 

Paulo: Abril, 1994. 

 

_________________. Metafísica dos costumes: parte II. Princípios metafísicos da doutrina do 

direito. Trad. MORÃO, Artur. Lisboa: Edições 70, 2004. 

 

http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/%20deconstructivepractice.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522012000100009&lng=e


Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 11. Jan/jun 2015  87 

 

 

 

LINS, Emanuella Vilar. As dimensões da vulnerabilidade humana: como condição, como 

característica e como princípio bioético-jurídico. Dissertação (Mestrado). Universidade 

Federal da Bahia, Faculdade de Direito, 2007. 

 

MARTINELLI, João Paulo Orsini. Paternalismo jurídico-penal. Tese (Doutorado em 

Direito). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

MEYER, Emílio Peluso Neder. A tese central de Jürgen Habermas em Facticidade e 

Validade. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2ª edição, ano XXV. 

Belo Horizonte, 2007. Disponível em <http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2007/02/-

sumario?next=2>. Acesso em 27/07/2013. 

 

NINO, Carlos Santiago. Ética y Derechos Humanos; un ensayo de fundamentación. 2 ed. rev. 

aum. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma, 2007. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Glosário de térmimos de alcohol y drogas, 1994. 

Disponível em: < http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexiconalcohol_drugs 

spanish.pdf > Acesso em: 27/07/2013. 

 

RIBEIRO, Maurides de Melo; ARAÚJO, Marcelo Ribeiro. Política mundial de drogas 

ilícitas: uma reflexão histórica. Disponível em: < http://www.abead.com.br/boletim/arquivos/ 

boletim41/ribeiro_e_ribeiro poltica_mundial_de_drogas.pdf > Acesso em: 06/07/2013. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2009. 

 

SCHRAMM, Fermín Roland. Bioética da proteção: justificativa e finalidades. In: Ensaios de 

Filosofia, Saúde e Cultura. Rio de Janeiro: Papel Virtual Editora, 2005. 

 

SILVA, Ricardo de Oliveira. Justiça Terapêutica: um programa judicial de atenção ao 

infrator usuário e ao dependente químico. Disponível em: < 

http://www.abjt.org.br/index.php?id= 99&n=86 >. Acesso em: 31/08/2013. 

 

SILVA, Ricardo de Oliveira; FREITAS, Carmen Có; BARDOU, Luiz Achylles Petiz; 

FENSTERSEI, Gilda Pulcherio. Justiça Terapêutica: perguntas e respostas. Disponível em: < 

http://www.abjt.org.br/index.php? id=99&n=85 > Acesso em: 31/08/2013. 

 

TERRA, Ricardo. Kant & o direito. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 

VEATCH, Robert; GAYLIN, Williard; STEINBOCK, Bonnie. Can the moral commons 

survive autonomy? In: The Hastings Center Report, vol. 26, nº 06. Nova Iorque: The Hastings 

Center, 1996. 

 

WEBER, Thadeu. Autonomia, dignidade da pessoa humana e respeito em Kant. In: Sujeito e 

liberdade: investigações a partir do idealismo alemão. UTZ, Konrad; BAVARESCO, Agemir; 

KOZEN, Paulo Roberto (Org.). Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012. 

http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2007/02/-sumario?next=2
http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/2007/02/-sumario?next=2
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexiconalcohol_drugs%20spanish.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexiconalcohol_drugs%20spanish.pdf
http://www.abead.com.br/boletim/arquivos/%20boletim41/ribeiro_e_ribeiro
http://www.abead.com.br/boletim/arquivos/%20boletim41/ribeiro_e_ribeiro
http://www.abjt.org.br/index.php?id=%2099&n=86
http://www.abjt.org.br/index.php?%20id=99&n=85

