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1 O conteúdo deste artigo expressa opiniões e reflexões pessoais minhas, mas que não 
existiriam se não fossem as ações e o debate coletivo realizado pelo Coletivo Desentorpecendo 
a Razão, no qual sou ativista desde 2009. Nossas reflexões e dúvidas sobre o debate relativo a 
autonomia e drogas estão apresentadas com mais profundidade no livro Dichavar o poder: 
drogas e autonomia, a ser lançado em 2016, em parceria com a Editora Autonomia Literária.  



 

Resumo: Este artigo parte de reflexões sobre as origens dos atuais movimentos 

antiproibicionista e autônomo no Brasil, surgidos no início dos anos 1980 e 2000, 

respectivamente, para apontar algumas conexões entre a discussão sobre 

autonomia e o debate sobre drogas e redução de danos. Se a busca pela 

autonomia prima, teórica e praticamente, pela busca de alternativas frente ao 

Estado e ao Mercado, o artigo traz elementos para pensarmos a possibilidade 

deste tipo de abordagem, que Hardt e Negri definem como “comum” e para além 

da dicotomia que opõe instituições estatais e mercadológicas, em relação ao 

trato social das drogas hoje ilícitas.  
Palavras chave: autonomia, drogas, proibição das drogas, redução de danos.  

 

Este 2015 que agora termina certamente ficará marcado pelo polêmico contexto 

de crise econômica e política pelo qual ainda passam o Brasil e sobretudo seus 

governantes em âmbito federal. O primeiro ano do segundo mandato da 

presidente Dilma Rousseff teve como faceta pública praticamente única o debate 

sobre promessas eleitorais não cumpridas e escândalos de corrupção, num 

ambiente de insatisfação social fomentado e agravado também pelas 

consequências diretas do arrefecimento da economia chinesa no mercado 

brasileiro, altamente dependente da exportação de matérias-primas.   

 

Num contexto de ânimos exaltados por denúncias recorrentes de corrupção e 

pelo aumento do desemprego, do dólar e da inflação, aparenta se consolidar no 

Brasil a tendência já vista há alguns anos de absoluto descrédito e rechaço em 

relação à política institucional, cada vez mais inquestionavelmente incapaz de 

gerir a contento os problemas e interesses da população. Se em 2015 este tipo 

de manifestação teve visibilidade social mais em ações públicas voltadas ao 

impeachment da presidente e convocadas em geral por grupos de direita, 

podemos observar que o recente e emblemático ano de 2013, com suas 

multitudinárias e muitas vezes violentas manifestações de rua, já havia sido 

igualmente marcado por esse crescente sentimento de aversão aos políticos 

profissionais e suas instituições, mesmo que evidenciado publicamente de uma 

maneira mais claramente ligada aos ideais e práticas da esquerda.  



Este processo mais amplo, anterior e multifacetado de insatisfação social com a 

política tradicional ao mesmo tempo propiciou e refletiu o surgimento e a 

consolidação de grupos, coletivos e movimentos sociais identificados com o 

conceito de autonomia, e este artigo pretende fazer alguns apontamentos de 

como, neste contexto e a partir de meu ponto de vista, aproximam-se as ideias 

e atividades deste setor autonomista com algumas das proposições e práticas 

do chamado movimento antiproibicionista, consolidado no Brasil no início dos 

anos 1980.  

 

Ninguém mais quer ser governado  

O artigo “Depois de junho a paz será total,” do filósofo Paulo Arantes (2014), é 

uma referência importante para as ainda incipientes reflexões sobre as enormes 

manifestações e levantes populares ocorridos em junho e julho de 2013 em 

diversas regiões do Brasil, estimulados sobretudo por aumentos nas tarifas do 

transporte público e pelo rechaço à corrupção e violência evidenciadas durante 

a organização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo da FIFA. No 

texto há diversas reflexões interessantes deste momento de manifestações e 

movimentações de massa sem organizações de massa que representa, para o 

autor, uma herança sem receita, “um acerto histórico com cara de pedra no 

caminho”. São destacados tanto a vitória dos protestos em relação a algumas de 

suas demandas quanto as possibilidades abertas – e não muito desenvolvidas 

posteriormente, hoje se pode observar – em relação a formas de atuação política 

que apresentem alternativas tanto à política institucional corrupta quanto aos 

partidos e grupos que buscam ocupá-la.  

 

“Como foi sugerido em mais de uma ocasião ao longo destas páginas, Junho foi, 

antes de tudo, sobre isto: como somos governados, como nos governamos e 

como agora não queremos mais saber disso”. Nesta citação, Arantes (2014, 

p.453) resume uma de suas principais abordagens teóricas neste artigo, a que 

explica este momento de eclosão de revolta popular a partir da falência do atual 

modelo de governo, com sua “Razão Pacificadora” (Arantes,2014, p.452) sendo 

cada vez menos capaz de “estatizar a conflitividade” (Arantes, 2014, p.425) 

através da desgastadíssima ferramenta do discurso nunca cumprido da 

participação e da inclusão.  



A trágica trajetória do Partido dos Trabalhadores (PT) faz com que seja difícil de 

questionar a afirmação de Arantes (2014, p.453) de que hoje é impossível 

“esperar de governos que governem como se não fossem governos, mas blocos 

progressistas na cabine de comando, e como tais periodicamente plebiscitados”. 

Cada vez mais há menos pessoas que esperam do Estado algo diferente do que 

agir como tal: nas palavras de Arantes (2014, p.441), “o Estado está voltando a 

ser a relíquia arcaica que sempre foi, um bando armado que vende proteção”.  

Com o descrédito cada vez maior de discursos e práticas políticas que defendem 

a transformação do Estado “por dentro”, através do jogo institucional e eleitoral, 

consolida-se entre a população um enorme desgosto e rechaço em relação à 

política. Já no que diz respeito a grupos ativistas, principalmente entre alguns 

ativistas de grandes cidades brasileiras, ganham novos contornos e difusão 

ideias e formas políticas que têm suas origens na tradição de esquerda 

alternativa ao marxismo que circula e se articula desde o início do século XX com 

o anarquismo e, posteriormente, com Maio de 1968, os movimentos 

antiglobalização, etc. Há divergências em relação ao marxismo tanto no que diz 

respeito ao Estado quanto ao poder, visto como não restrito aos ambientes e 

instituições oficiais.  

Como bem resume o professor mexicano Gustavo Esteva (2011) a mudança 

defendida por este setor tem passado cada vez mais pela defesa também de 

transformações nas maneiras de mudar, com diversos movimentos sociais e 

ativistas buscando distância do que o intelectual irlandês John Holloway 

classificou como “estadocentrismo” da esquerda em seu livro Mudar o mundo 

sem tomar o poder.  Em lugar da disputa eleitoral e das pressões para que o 

Estado implemente ou transforme políticas públicas, valoriza-se entre esses 

setores a chamada “ação direta”, a política sem mediações.  

Em oposição à vanguarda, os defensores da ação direta buscam evitar a 

“canalização da revolta” para o “terreno do adversário”, o da política estatal, 

como define John Holloway, para quem “o Estado é uma maneira de fazer as 

coisas: a maneira errada”. O livro Mudar o mundo sem tomar o poder lembra que 

o marxismo sempre criticou o Estado como atuando em defesa dos capitalistas, 

o que levaria à concepção de que seria necessário conquistá-lo, estratégia 

rejeitada pelo irlandês. Para ele, é preciso entender o Estado não como 

instrumento, que pode ser colocado a serviço de ideais conservadores ou 



progressistas, mas como forma rígida (fetichizada) das relações entre pessoas, 

como momento da totalidade das relações sociais da sociedade capitalista. 

Por mais que seu desenvolvimento histórico tenha complexificado sua atuação, 

a existência do Estado implica necessariamente a separação entre os processos 

econômicos e políticos e a estatização dos conflitos, ou seja, a canalização da 

revolta para o campo de jogo do adversário. “Grande parte do discurso de 

esquerda está cego à violência que acarreta a existência do Estado”, apontava 

o intelectual no começo dos anos 2000. “O Estado está limitado e condicionado 

por existir somente como parte de uma rede de relações sociais. Essa rede se 

centra, de maneira crucial, na forma como o trabalho está organizado. O fato do 

trabalho estar organizado sobre a forma capitalista significa que o que o Estado 

faz ou pode fazer está limitado e condicionado pela necessidade de manter o 

sistema de organização capitalista do qual é parte”, complementa.  

Para além da mudança de enfoque em relação ao papel da atuação institucional 

e eleitoral, essa constatação implica também em uma visão diferente sobre o 

poder e o lócus do Estado dentro um modo alternativo de avaliação, que não vê 

as instituições como única expressão do poder e da dominação. Ao deslocar a 

discussão do Estado para o poder, Holloway está claramente em diálogo com 

Michel Foucault e sua concepção do Estado como prática, como conjunto de 

relações congeladas, mas não como lócus único do poder. Poder que não se 

detém, se exerce, segundo o filósofo francês, estando assim presente no Estado 

mas também disseminado pela sociedade em diferentes formas e intensidades. 

A partir daí  Holloway conclui que, diante da constatação da multiplicidade das 

relações de poder, deve-se corresponder uma multiplicidade de resistências, que 

visem não a tomada do poder estatal, mas a diluição mesma do poder. 

 

Definindo autonomia   
 

Como relatou o filósofo Pablo Ortellado em entrevista de 2013 ao Coletivo DAR2, 

a ideia de coletivos autônomos – processo do qual ele participou como ativista - 

                                                        
2 Pablo Ortellado: experiência do MPL é "aprendizado para o movimento autônmo não só 
do Brasil como do mundo". 10 de setembro de 2013, disponível em 
http://coletivodar.org/2013/09/pablo-ortellado-experiencia-do-mpl-e-aprendizado-para-o-
movimento-autonomo-nao-so-do-brasil-como-do-mundo/ 



surge no Brasil durante o chamado movimento antiglobalização, que ganhou 

projeção mundial na virada do século XX para o XXI com os grandes protestos 

anticapitalistas de Seattle e Genebra. No Brasil a principal agenda era contra o 

projeto dos Estados Unidos de implementação da Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA). “Antes a gente tinha uma cena anarquista. Isso tem a ver com 

a contracultura brasileira, que não teve a interface com a política. Foram dois 

caminhos, numa trilha os tropicalistas, os hippies; na outra, a luta armada contra 

a ditadura militar, a crítica ao stalinismo. Essas coisas não se encontravam, 

como aconteceu, por exemplos nos Estados Unidos e na Itália”, afirma Ortellado, 

para quem este intercâmbio se deu no Brasil apenas com o movimento punk nos 

anos 1980. 

“No movimento antiglobalização, tinha, por um lado, a rejeição aos partidos 

políticos, à hierarquia, tinha discurso libertário mas tinha uma visão mais ampla. 

A gente dialogava com as ONGs, com movimentos mais tradicionais na sua 

forma de organização, começou a haver certa diferenciação com um anarquismo 

mais programático”, relata Ortellado, que salienta também a “inspiração da teoria 

política mais autonomista, seja na tradição francesa como Castoriadis, seja na 

italiana, como Negri ou Mario Tronti. (...) Autonomia em relação ao Estado e em 

relação ao mercado. Isso é uma construção do final dos anos 1990, início dos 

2000”. 

No texto de abertura do livro mexicano Pensar las autonomías, publicado pela 

editora Bajo Tierra em conjunto com a organização JRA - Jovens em Resistência 

Alternativa, essa última organização apresenta quatro pontos do que define 

como “diversas dimensões e níveis da autonomia”. O primeiro deles é a 

autonomia como forma de fazer política, com esta dimensão representando o 

questionamento da subordinação, do autoritarismo e das hierarquias das formas 

partido e Estado, “radicalizando a crítica ao próprio poder, às relações de 

domínio da cotidianidade, na luta política e nos movimentos sociais”. Em 

oposição, são propostas a autodeterminação e a horizontalidade. 

 

Em segundo lugar, a autonomia como “diversidade, potência e possibilidade”: 
aqui estamos diante da dimensão da autonomia que questionaria a totalidade e 

a unidade quando são consideradas como homogeneidade e domínio, 

pensamento atribuído a velhas formas de fazer política. Em troca, são propostas 



a multiplicidade e a diversidade, com unidade ocasional pautada pela luta 

concreta.  

Um terceiro nível seria o da autonomia como pré-figuração, ou seja, o da defesa 

de uma luta política que prime pelo aqui e agora, não pelo sacrifício do presente 

e dos princípios em nome de um futuro melhor. Segundo este enfoque o mundo 

novo buscado no futuro começa no presente, com as práticas cotidianas 

necessitando ser transformadas e não simplesmente naturalizadas.  

Por fim, há ainda a autonomia como horizonte emancipatório: essa dimensão 

seria a que permite discutir e imaginar, a partir das práticas e potências 

existentes hoje, uma mudança radical nas formas de produção, distribuição e 

consumo, e também mudanças radicais nas formas de tomada de decisões 

sobre questões comuns. Esse horizonte seria portanto tanto de um mundo “de 

redes coletivas autorreguladas, um tecido de autodeterminações, federações de 

autonomias livres do capital em relação simbiótica com o mundo não humano” 

quanto “livres das formas de dominação, opressão, centralização, 

homogeinização e monopolização estatais”.  

Ezequiel Adamovsky (2011, p.215), ativista do movimento argentino das 
assembleias populares surgidas com as revoltas que aconteceram no país no 
ano de 2001, também tem um artigo neste livro, no qual tenta discutir alguns dos 
problemas e desafios da autonomia, não só suas virtudes. Mas no que diz 
respeito à relação com as tradições de esquerda, ele apresenta três princípios 
que distinguiriam a “política anticapitalista da esquerda tradicional”. O primeiro 
seria a ideia de partir de um sujeito múltiplo, que se articula e define na ação 
comum, ao invés da clássica defesa da centralidade do proletariado liderando os 
caminhos de mudança. O segundo é a questão já abordada das formas pré-
figurativas ou antecipatórias que a política presente deveria adquirir para que 
não tenha “efeitos sociais contrários ao que se defende” e, por fim, o terceiro 
seria que os projetos emancipatórios nesse caso dirigem-se a um horizonte de 
uma política autônoma, ou seja, aquela que “aponta para a autonomia do todo 
cooperante, é dizer, a capacidade de viver de acordo a regras definidas 
coletivamente pelo e para o mesmo corpo social”.  
Neste mesmo livro há um artigo de John Holloway (2011, p.317), no qual o 

irlandês nos traz uma interessante contribuição ao lembrar que a dimensão mais 

óbvia – e, se poderia agregar, mais efetiva - da autonomia é a espacial ou 

territorial, mas não há razão para ela não poder ser pensada também em termos 



de tempo - “durante este fim de semana ou este encontro ou este período 

desafiaremos a lógica do capital” - ou relacionada a tipos de recursos ou 

atividades - “não permitiremos que os bens comuns sejam governados pelo 

capital”, por exemplo. É a partir desse insight que pretendo discutir algo sobre 

as conexões possíveis entre drogas e autonomia, nos moldes em que esta foi 

aqui apresentada, questionando se é possível que o hábito de consumir drogas 

ou o ato de produzir drogas possam ser efetivados de maneira autônoma como 

atividade ou recurso, e não como trabalho, propriedade ou exploração. Mas 

antes abro parênteses para um breve histórico do ativismo em defesa da 

legalização das drogas no Brasil, afinal é disto também que se trata o assunto 

aqui.  

 

Marcha da Maconha: herdeira direta dos movimentos antiglobalização 

 

Paralelamente ao nascimento e à consolidação do Partido dos Trabalhadores na 

virada dos anos 1970 para os anos 1980, começava a ganhar forma também o 

que viria a se conformar como o movimento antiproibicionista no Brasil. Em texto 

de 1985, Osvaldo Pessoa Júnior (1986, p.151) vê na abertura política advinda 

do final da ditadura militar, a partir de 1978, o início de um debate público sobre 

mudanças na política de drogas brasileira. “Com a anistia aos exilados políticos, 

vieram as novas preocupações dos movimentos civis europeus: ecologia, 

pacifismo, feminismo, liberdade sexual, direito ao aborto, liberação da maconha”, 

aponta. Neste momento ainda não existiam grupos organizados discutindo o 

assunto, que começou a ser abordado e difundido com frequência nas 

publicações da esquerda alternativa ou “nanica”, em alta naquele período. 

 

“Com seu sensacionalismo honesto”, nas palavras de Pessoa Júnior, o jornal 

paulistano Repórter era dos que mais “aprofundava a discussão sobre a 

maconha, pesquisando a sua produção, acompanhando a diminuição da 

repressão que se deu até 1980, e expondo, pela primeira vez, publicamente, 

posições favoráveis à descriminalização”. Em sua edição de maio de 1979, por 

exemplo, o jornal sugeria que exportar canábis era a saída para combater a 

inflação e saldar a dívida externa. Em dezembro deste mesmo ano, o Repórter 

“partiu então para uma pesquisa de campo”, relata Pessoa, culminando com 



longa reportagem sobre plantio e mercado de maconha no Brasil. No número 

seguinte, o jornal defendia a “liberalização parcial” da maconha, “como forma de 

esclarecer melhor a juventude sobre o que representa a diamba, permitindo um 

melhor controle dessa droga, a exemplo do que acontece com o álcool” (ibidem, 

p.151). Pessoa cita outras publicações, como O Inimigo do Rei, Lampião, 

Movimento, e Coo-Jornal para apontar o surgimento de uma “tendência de 

opinião” na imprensa alternativa do momento em favor de mudanças nas 

políticas de drogas. 

Segundo o autor, a primeira manifestação pública pela descriminalização da 

maconha ocorreu na forma de um debate realizado na Faculdade de Filosofia da 

Universidade de São Paulo, em junho de 1980. Com a presença de cerca de 350 

pessoas, o evento contou com uma mesa formada pelo deputado estadual João 

Batista Breda, ligado à causa homossexual, o músico Jorge Mautner e o médico 

Jamil Haddad, futuramente presidente do PSB, entre outros. “A discussão foi 

fragmentada, em acordo com o espírito da diamba, e culminou com a formação 

de um grupo que se propôs a levar adiante as discussões, na sede do Repórter”. 

Em outubro de 1980, foi organizado no Rio de Janeiro um simpósio psiquiátrico 

na Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ), com participação do 

antropólogo Gilberto Velho, onde argumentos “médicos, éticos e sociais” 

(Pessoa Jr., 1986, p.154) foram levantados em defesa da legalização da 

maconha e posteriormente foram publicados no Jornal Brasileiro de Psiquiatria. 

Em São Paulo, o debate anteriormente citado foi impresso e era vendido em 

conjunto em um encarte com outras informações sobre a situação internacional 

das políticas de drogas. Estudantes da UFRJ lançaram o jornal Patuá, “que não 

só discutia a descriminalização, como também transava a maconha de maneira 

artística e lúdica”, nas palavras de Pessoa. A cada número a revista oferecia um 

brinde associado ao consumo de canábis, como por exemplo folhas de papel de 

seda para enrolar os baseados. Circulava também a publicação Panflema e o 

jornal O Ato do Vapor, além do livreto de poesia Bagana’s. Surgem também a 

partir de 1980 os primeiros livros especificamente sobre maconha, segundo 

Pessoa, como Estudos atuais sobre os efeitos da Cannabis Sativa, de Márcio 

Bontempo e A erva proibida, de Giancarlo Arnao. 

Pessoa Jr. vê no período entre 1980 e 1981 uma retomada da repressão no 

Brasil, culminando com o atentado no Rio Centro, o que teria feito com a 



discussão sobre política de drogas arrefecesse. O debate voltaria à tona com 

força por conta das eleições de 1982, com a temática sendo veiculada por 

candidatos inclusive de partidos de esquerda. Passado pleito, foi realizado um 

debate na PUC, em setembro de 1982, tendo em vista a formação de um 

“Movimento pela Descriminalização da Maconha”, a partir de um grupo formado 

por estudantes desta universidade e também da USP (Pessoa Jr., 1986, p.155). 

Estiveram presentes no evento, que teve queda de energia, com os participantes 

atribuindo tal fato à repressão policial e ou conservadora, o deputado Breda e 

Caterina Koltai, ambos do PT, e a futura deputada federal Ruth Escobar, do 

PMDB. O especialista em maconha medicinal Elisaldo Carlini também 

compareceu, assim como o antropólogo Anthony Henman e o advogado Alberto 

Toron.  

A partir dessa iniciativa foi redigido um manifesto que defendia “a reformulação 

da atual legislação sobre tóxicos”, a “descriminalização da maconha, ou seja, 

que o porte não seja um crime, e que o uso da maconha deixe de ser assunto 

da área policial” e “que o plantio doméstico para consumo próprio seja dissociado 

legalmente do tráfico, e que seja permitido”. O texto propunha ainda a criação de 

uma assessoria jurídica para a defesa de usuários, a formação de uma 

“comissão científica de estudos interdisciplinares sobre a cannabis” e o 

lançamento do “Movimento pela Descriminalização da Maconha”. 

Foi criado então, em 1983, o “SOS-Maconheiro”, a partir de um telefone 

emprestado por um centro acadêmico. Em junho deste ano, realizou-se outro 

debate, desta vez na Faculdade de Direito da USP, onde a assessoria foi lançada 

e modelos de legalização foram discutidos. Segundo Pessoa Jr, a assessoria 

sobreviveu formalmente por pouco tempo, mas seus membros seguiram 

atendendo presos por porte de maconha voluntariamente. O grupo lançou 

também um documento chamado “O que (não) fazer”, no qual o usuário era 

orientado sobre como proceder em caso de abordagem policial. 

Já no Rio de Janeiro, organizava-se o grupo Maria Sabina, organizador do “1o 

Simpósio Carioca de Estudos sobre a Maconha”, realizado em novembro de 

1983 e posteriormente publicado em livro pela Editora Brasiliense sob o título de 

Maconha em debate. Na publicação, o grupo é descrito como tendo apenas 

quatro membros, todos homens e na faixa dos vinte anos, além de um 

“participante especial”, Jorge Mourão. Entre os participantes do evento estavam 



Osvaldo Pessoa Júnior, relatando as experiências do movimento em São Paulo, 

o jornalista contracultural Luiz Carlos Maciel, o antropólogo Gilberto Velho, o 

sociólogo Michel Misse e o deputado petista Lizst Vieira, um dos fundadores do 

Partido Verde (PV) em 1986. 

Outra experiência pioneira no antiproibicionismo se deu em Porto Alegre, onde 

se articulava o grupo “Anistia pra Maria”, que teve seu momento de maior 

repercussão ao promover um debate sobre legalização da maconha em um 

evento chamado “Cio da Terra”, realizado em Caxias do Sul entre 29 e 31 de 

outubro de 1982. Conhecido na época como “Woodstock gaúcho”, o Cio da Terra 

reuniu cerca de 15 mil jovens em eventos artísticos e políticos diversos, 

sucessivos e paralelos. 

Como avalio e detalho em maior profundidade em minha dissertação de 

mestrado (Delmanto, 2013), esses foram embriões do chamado movimento 

antiproibicionista, que se consolidaria apenas nos anos 2000. Entre estes 

membros pioneiros havia uma evidente simpatia e identificação com as 

organizações de esquerda do período de abertura, principalmente com o PT, e 

também inspiração em relação aos debates e grupos da dita “Nova Esquerda” 

dos anos 1970, como os movimentos feminista, negro e homossexual, surgidos 

após o ocaso da luta armada no Brasil, cujo marco final é a derrota da Guerrilha 

do Araguaia em 1973. No entanto, como também demonstro na referida 

dissertação, havia divergência destes ativistas em prol da legalização das drogas 

com estes dois campos uma vez que para nenhum deles a discussão sobre 

drogas era pertinente. Assim, mesmo tendo havido candidaturas 

antiproibicionistas de alguns membros de partidos de esquerda e até uma 

tentativa de manifestação pública em frente ao Teatro Municipal de São Paulo 

em 1986 (Delmanto, 2013, p.225), a defesa de mudanças na política de drogas 

consolida-se como movimento social somente nos anos 2000, com o surgimento 

e a expansão da Marcha da Maconha, criada no Rio de Janeiro em 2007.  

Como bem destaca Paulo Arantes (2014, p.426) no ensaio anteriormente 

referido, a Marcha da Maconha é “herdeira direta do movimento 

antiglobalização” do início dos anos 2000. Desde o princípio ela se organiza em 

rede, sem instâncias nacionais de decisão, e em diversas cidades ela atua a 

partir do consenso e ocupando as ruas com princípios parecidos com os 

difundidos pelo movimento antiglobalização, primando pela horizontalidade na 



expressão das demandas, pela ação direta, desconfiança em relação aos 

partidos políticos e pela valorização de formas artísticas e ou lúdicas de protesto.  

Com o cada vez mais evidente fracasso das políticas de guerra às drogas e com 

as mudanças no cenário internacional das políticas começando a pender mais 

para a redução de danos do que para o proibicionismo, o campo do 

antiproibicionismo aumentou de forma significativa comparado ao que era no 

início dos anos 1980, quando começava a se organizar, ou dos 2000, quando 

nascia a Marcha da Maconha. Os ativistas de esquerda, que eram a totalidade 

de um pequeno movimento, hoje são uma pequena parte de um grande 

movimento, que inclui, em diferentes matizes e formas de atuação, da Rede 

Globo ao PSTU, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a grupos 

feministas ou LGBT's.   

 

Drogas e autonomia  

Se John Holloway está certo, e o que o Estado “faz ou pode fazer está limitado 
e condicionado pela necessidade de manter o sistema de organização capitalista 
do qual é parte”, parece ser necessário a partir daí ir além da não tão 
contraditória oposição entre Estado e Mercado. É o que propõem Michael Hardt 
e Toni Negri em seu livro Commonwealth: para eles, a insatisfação e a 
indignação com a crescente privatização de diversas esferas da vida no 
capitalismo atual leva a que muitos contraponham o privado ao público, com o 
público entendido como sinônimo de algo a ser garantido e protegido pelo 
Estado.  
Com a mesma lógica de avaliação de Holloway, Hardt e Negri divergem dessa 
postura ao defender que não são as instituições estatais as que poderiam 
quebrar a lógica do privado, e por isso propõem um outro conceito, o do 
“comum”, outra forma de se gerir coletivamente bens e relações. Fazem ainda a 
importante ressalva de que o comum, apesar de minoritário dentro do 
ordenamento capitalista, não seria algo utópico, na verdade já existiria no atual 
momento em diversas atividades e situações, em diversos locais do planeta, 
como no caso, por exemplo, das formas de preservação e exploração ambiental 
por parte dos indígenas, muito menos agressivas do que as capitalistas 
“avançadas”, ou das práticas colaborativas da Internet, etc.  
Negri e Hardt levantam a hipótese de que poderia ser a partir da expansão do 
comum, a partir da implementação de relações não permeadas pelo dinheiro e 
pela privatização, que seria possível a garantia de uma melhor forma de 



convivência social, e não pelo fortalecimento do público/Estado frente ao 
Mercado, visto neste caso como ente separado, ou no mínimo independente, da 
estrutura econômica de exploração e dominação.  
 
Assim como os autores de Commonwealth, Holloway (2013) também salienta a 
existência do que chama de fissuras ao capitalismo não apenas como ideal ou 
horizonte mas como também possível de se ver no presente:  
 

Existem lutas importantes em curso no mundo inteiro 
para remover áreas como a água, os recursos naturais, 
a educação, os cuidados médicos, a comunicação, o 
software e a música das engrenagens do capitalismo. 
Tudo isto pode ser visto como esforços para criar áreas 
interditadas, tentativas de cortar uma área e colocar 
placas em sua volta dizendo “capital, mantenha 
distância”. Com isso não me refiro à nacionalização, 
que é geralmente um meio de reconciliar tais demandas 
com a reprodução do capitalismo, mas ao real controle 
dessas áreas pelas pessoas afetadas. 

 
Este aspecto é importante se voltamos a pensar no questionamento 

anteriormente levantado, o de como aproximar consumo, produção e a gestão 

social das drogas dos ideais de autonomia. Levando evidentemente em conta o 

caráter processual da autonomia, de busca, parece ser importante tomar a sério 

também o que estão dizendo os autores anteriormente citados para pensar que 

atividades ou momentos podem ter sua organização autônoma/comum no 

contexto presente. Ou seja, podem ser criados e geridos hoje a partir de lógicas 

colaborativas e comuns e não de instituições mercadológicas e ou estatais, do 

âmbito da heteronomia.  

Pensando concretamente em relação aos passos possíveis a serem dados para 

o fim da guerra às drogas, com a consequente regulação das substâncias 

atualmente proibidas dentro dos marcos de uma economia capitalista, parece 

difícil imaginar uma alternativa que não seja ordenada pelos marcos do Estado 

ou do Mercado – muito provavelmente o será por um híbrido de ambos, 

pendendo mais para um lado ou para outro mas com a atuação de ambos, como 

são os casos do livre mercado com boa dose de intervencionismo no caso da 

legalização da maconha no Colorado, nos Estados Unidos, ou do monopólio 



estatal da venda mas com produção terceirizada no caso uruguaio, para 

pensarmos em dois exemplos aparentemente paradigmáticos em direções 

opostas.  

Se do ponto de vista dos direitos humanos, da justiça social e da liberdade 

individual evidentemente qualquer regulação que termine com o proibicionismo 

é inquestionavelmente um avanço, isso não significa necessário alinhamento 

imediato ao debate de autonomia feito anteriormente. No entanto, como 

igualmente já foi apontado, a autonomia é mais caminho do que chegada, mais 

experiência do que receita, e prima pela maior garantia possível dos espaços de 

liberdade para os indivíduos – por isso a ênfase no distanciamento de Estado e 

Mercado, instituições representantes da hierarquia e da desigualdade 

econômica, política e social. Neste sentido, mesmo que uma regulamentação 

pós proibicionista tenha determinada ênfase ou prioridade em uma alternativa 

mais estatal ou mercadológica, o que interessa aqui, no ponto de vista da 

autonomia, é a garantia de espaços de liberdade nos quais, mesmo que de forma 

minoritária, se possa exercer uma livre determinação sobre consumo e produção 

das substâncias tornadas ilícitas. Espaços, momentos ou contexto em que sejam 

desarticulados ou minimizados, mesmo que em pequena escala territorial ou 

temporal, os poderes que emanam de instituições e relações marcadas pela 

heteronomia, pela ausência de participação de boa parte dos principais 

envolvidos nas decisões que os afetam diretamente e pela exclusão dessas 

pessoas na divisão das riquezas naturais e sociais.  

Para além do aspecto da garantia de liberdade dentro de hipotéticos cenários de 

pós proibicionismo, há a autonomia como rebeldia presente e desobediente, que 

questiona na prática o proibicionismo atual ao simplesmente burlá-lo 

cotidianamente, em uma constante de desobediência civil que propõe no dia a 

dia a predominância dos hábitos e gostos populares em detrimento de leis que 

nada tem a ver com os interesses das pessoas. Se a legislação atual distancia-

se em muito da autonomia ao interferir na liberdade privada dos cidadãos em 

seu bem mais íntimo, seus corpos, isso não significa que na prática a liberdade 

esteja tolhida definitivamente: é do âmbito de nossa autonomia a decisão do que 

ingerir, de com quem se relacionar, de como gerenciar nossos corpos, e num 

contexto de repressão a mera decisão de ignorar esses imperativos já é uma 



ação de resistência. Ainda mais quando feita de forma pública e organizada 

como no caso da Marcha da Maconha.  

O caso dos cultivadores de maconha que se organizam voluntária e 

secretamente no Rio de Janeiro3 para prover plantas ou óleo de canábis para 

pacientes medicinais da planta é um bom exemplo de como o consumo e o 

abastecimento das pessoas pode ser regido por lógicas que não as do dinheiro 

ou do fornecimento estatal. Como aponta reportagem de O Globo, um dos 

objetivos do grupo seria o de “estimular os pacientes a cultivar suas próprias 

plantas e fazer seus próprios medicamentos. Esta comunidade não pretende se 

expandir muito, mas espera que sua ação inspire iniciativas semelhantes pelo 

país. No fundo, há também uma motivação política: acirrar ainda mais a 

discussão sobre a legalização da maconha no Brasil”. 

Sem reivindicar ao Estado nem utilizar nenhum tipo de mediações para atingir 

suas demandas, estes cultivadores não só continuaram sua costumeira 

desobediência civil se recusando a deixar de plantar e consumir maconha, como 

manda a lei, como também se recusam a aceitar a falta de humanidade de um 

ordenamento legal que impede que pessoas façam uso medicinal de plantas de 

baixo custo como é o caso da canábis. Além disso, o fazem sem que o dinheiro 

exerça seu papel mediador das relações sociais e visando ainda a ampliação 

desse tipo de prática não pela criação de um grande clube ou organização mas 

através da disseminação da ideia, que também é a da busca por outra legislação 

para as drogas.  

Outros exemplos inúmeros poderiam ser levantados, como o dos clubes ou 

cooperativas na Espanha e recentemente em implementação no Uruguai, nos 

quais as pessoas se reúnem não para meramente acessar um produto ou serviço 

mas para fazer parte de todo o processo de produção e distribuição deste. Mas 

aqui, até por questões de espaço, já é suficiente destacar tanto a possibilidade 

de se pensar para além da dicotomia Estado versus Mercado quanto, mais do 

que isso, a realidade e atualidade de tais posicionamentos, mesmo que 

minoritários.  

                                                        
3 “Rede secreta produz maconha medicinal no Rio”. O Globo, 12 de outubro de 2014. 
Disponível em http://oglobo.globo.com/sociedade/rede-secreta-produz-maconha-medicinal-no-
rio-14198705  



Por fim, cabe destacar ainda como as proposições do campo autônomo tem 

grande afinidade com as do campo da Redução de Danos. Partindo da realidade 

que se impõe (sem tentar negá-la ou mudá-la de um jeito impositivo), do respeito 

ao indivíduo – incluindo o respeito à sua autonomia de escolher consumir drogas 

– o amplo campo teórico e prático conhecido como Redução de Danos coloca-

se como defensor de ações que se propõem a minimizar os possíveis riscos e 

prejuízos do uso de drogas (lícitas e ilícitas) por meio da promoção do 

autocuidado, do respeito aos conhecimentos e saberes do usuário, do 

autoconhecimento, da informação e do apoio de igual pra igual, não de cima para 

baixo. Centrada no sujeito e não na suposta doença, a atuação em redução de 

danos hoje pode ter uma perspectiva mais ampla que a da saúde, incluindo uma 

potência de intervenção política, de busca por direitos e autonomia. A Redução 

de Danos pode significar mais do que políticas públicas ou ações no campo da 

saúde, ela é, ou pode ser, também uma postura de escuta radical do outro, e a 

construção, em conjunto com ele e a partir de suas especificidades (sua 

trajetória, seu contexto, a substância, suas vontades), de uma possibilidade de 

caminho e cuidado. A afirmação “pare de usar” é deslocada para a pergunta 

“como você usa?”, e isso leva à busca por um auto-cuidado e por um auto-

conhecimento que são também coletivos por se expandirem a amigos, 

familiares, colegas, etc., e que se aproximam bastante do ideal de criar suas 

próprias normas contido na própria epistemologia da palavra “autonomia”.  

Seguindo esta linha, outro aspecto neste tema, que evidentemente poderia ser 

melhor aprofundado em outro momento, quem sabe por alguém mais 

capacitado, seria em relação à Redução de Danos e sua afinidade com o 

entendimento de poder que permeia a discussão sobre autonomia feita aqui, 

uma vez que, apesar de evidentemente defender mudanças antiproibicionistas 

na lei, inclusive como redução de danos sociais da atuação estatal, as 

estratégias enquadradas dentro deste campo não se restringem ao âmbito 

macropolítico, das leis e políticas públicas. Pelo contrário, parecem ter intuído o 

mesmo que Foucault quando analisava a multiplicidade do poder e das 

resistências para além do Estado e da Lei, optando pela disseminação desde 

baixo de mentalidades de autocuidado e autoconhecimento que estão presentes 

nos âmbitos micropolíticos e acabam influindo também, a mais longo prazo, no 



contexto macro, como das políticas globais da ONU, OMS e dos tratados 

internacionais, por exemplo.  

Para concluir, retomo a reflexão sobre a autonomia como busca, como horizonte, 

trajetória, e lembro de uma entrevista de Cornelius Castoriadis (1992, p.168), na 

qual o filósofo aponta que “a própria razão pressupõe a Liberdade – a 

autonomia”. Ou seja, se nossa liberdade pressupõe a autonomia, o exercício de 

nossa autonomia igualmente pressupõe a liberdade. Como diz Castoriadis 

(1992, p.139) em outro momento, a autonomia “inaugura não só outro tipo de 

sociedade, mas também outro tipo de indivíduos” e ela é um projeto, um regime 

de “interrogação ilimitada” no qual autoridades e dogmas são questionados à luz 

de uma busca comum que não tem como não ser consensual: a liberdade, a 

felicidade.  Como vivemos neste mundo, já que não há outro mundo, como 

cantavam os Novos Baianos, tanto razão como autonomia e liberdade são 

entendidas portanto como buscas, como projetos complementares e 

incompletos, como perguntar que faz caminhar.  
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