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O EFEITO DA LEGALIZAÇÃO DA MACONHA NA NOSSA SOCIEND ADE 
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Resumo: 
 
No vasto universo das drogas encontra-se a maconha que é conhecida como uma droga 
que causa alterações de humor, destacando-se pelo seu uso freqüente entre os jovens. 
Categorizada como uma droga psicotrópica faz parte daquelas substâncias que tem por 
função atuar no cérebro, modificando a maneira de sentir, de pensar e, muitas vezes, de 
agir. Com a polêmica que o uso e a legalização desta droga vêm gerando nos últimos anos 
tanto na mídia, como nos órgãos governamentais, esta pesquisa tem por objetivo esclarecer 
alguns dados ainda não compreendidos. Desta forma, este estudo teve por objetivo 
investigar os efeitos da legalização da maconha entre adolescentes e adultos a fim de 
analisar as concepções nas diferentes gerações. È uma pesquisa de cunho qualitativo e fez 
uso de uma entrevista semi-estruturada. Participaram da pesquisa 12 pessoas sendo entre 
eles seis adolescentes de idade entre 18 e 22 anos cursando regularmente o ensino 
superior e seis adultos com idade entre 46 e 57 anos, com ensino superior completo, 
independente do sexo e nível sócio econômico cultural. Os dados foram analisados através 
da analise de conteúdo. Os resultados apontam para falta de conhecimento e informação 
tanto em relação aos efeitos e conseqüência da maconha, como também com a política de 
legalização no Brasil. O grupo adulto demonstrou maior incidência ao se posicionarem a 
favor da legalização, no entanto, foi o grupo de adolescentes que indicaram maior apologia 
às drogas. Os dois grupos investigados indicaram que a legalização ou não da maconha 
não influenciará em suas vidas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
“O efeito da legalização da maconha em nossa socied ade”  

 

A droga existe desde os primórdios da humanidade. Não se sabe exatamente 

porque as pessoas fazem uso dessas substâncias, mas se sabe que há muitos 

motivos para o ser humano usar a droga em algum momento da sua vida, entre eles 

uma forma de aliviar as frustrações do dia-a-dia, as angústias, e as ansiedades 

(SILVA, 2007). 

Dentro deste universo, pesquisas vem demonstrando que a maconha é a 

droga ilícita mais utilizada em todo o mundo. Geralmente o seu uso não é continuo e 

é limitado. Mas algumas das pessoas que já provaram à droga tornam-se usuários 

diários e até dependentes. Laranjeira (2005), em seus estudos, sugere que tem se 

dado menos atenção aos danos causados por seus efeitos serem menos nocivos do 

que de outras drogas. Contudo nos últimos anos tem-se investido mais em 

pesquisas para avaliar a amplitude dos efeitos do uso dessa droga.  

 Desta forma, este estudo teve por finalidade investigar os efeitos da 

legalização da maconha entre adolescentes e adultos de diferentes gerações. Sabe-

se que a maconha altera a percepção e a cognição, podendo aliviar o estresse físico 

e mental levando a dependência psicológica. Usada como medicamento, a maconha 

tem benefícios e contra-indicações, mas por seu uso abusivo e descontrolado, acaba 

por impedir o usufruto de suas finalidades terapêuticas. Os objetivos específicos 

desta pesquisa são: identificar o nível de conhecimento que os entrevistados 

possuem sobre a maconha; verificar a informação que os entrevistados possuem 

sobre a legalização da maconha; conhecer qual a opinião que os entrevistados 

possuem sobre a legalização da maconha; levantar qual a influência que a 

legalização da maconha poderá exercer na vida dos entrevistados. 

Desta forma acredita-se na relevância desta pesquisa por se tratar ainda de 

um assunto polêmico, pretende-se com esta pesquisa elucidar alguns dados ainda 

não compreendidos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Este fase inicial  tem por objetivo apresentar o referencial teórico utilizado na 

compreensão dos dados coletados ao longo desta pesquisa. Para tanto, 

primeiramente irá discorrer sobre o histórico das drogas em nossa sociedade, em 

seguida irá tratar do conceito das drogas de uma forma geral para posteriormente 

aprofundar o conceito da maconha que é o objeto de estudo desta pesquisa. 

Finalmente serão apresentados dados sobre a legalização da maconha e os meios 

de comunicação e a família. 

 

 

2.1 Histórico 

  

Ao observar a história da humanidade, nota-se que o homem sempre 

conviveu com o uso de drogas, sem que isto fosse motivo de alarme social. Os seres 

humanos sempre buscam o prazer, o alívio da ansiedade e outras alterações do 

nível de consciência através da ingestão de varias substancias naturais ou sintéticas 

(COLASANTI et al, 1996). Durante séculos, certas plantas têm sido usadas para 

trazer e obter benefícios para o corpo, mente e espírito. 

O uso de substâncias psicoativas sempre esteve presente na história da 

humanidade, em diferentes culturas, e certamente os vários registros desse uso não 

podem deixar de ser citados pelos trabalhos que têm como objeto o uso de drogas 

ou contextos relacionados a essa prática. Ainda que apontem para um consumo 

diferenciado do atual, marcam a relação existente entre os seres humanos e a busca 

por diversos tipos de prazeres, em diferentes contextos, com objetivos e motivações 

diversas, como remédio e como veneno, de forma divina ou demonizada, 

correspondendo a uma prática humana milenar e universal (MORAES, 2008). 

As plantas medicinais podem ser utilizadas para nos dar alivio quando 

estamos doentes, e muitas outras plantas estão disponíveis para nos sustentar e 

auxiliar em nosso empreendimento humano. Contudo, existe apenas um auxiliar 

vegetal usado no mundo inteiro, desde a pré-história, que nos fornece alimento, 

roupas, material de construção, combustível, medicamentos e tem o poder de afetar 
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a nossa consciência, nossa imaginação e o modo como vemos esse mundo. Essa 

planta é o cânhamo, Cannabis Sativa (ROWAM,1999). 

 

 

 2.2 Conceito de drogas 

  

Curiosamente conceituar droga não é assim tão simples como muitos 

poderiam pensar. Se fizéssemos uma pesquisa, iríamos constatar que as respostas 

variam muito. Haveria quem ficasse em dúvida em classificar os cigarros e as 

bebidas alcoólicas como drogas. Muitos lançariam mão do critério legal para chegar 

a uma conclusão, aquilo que é proibido por lei é droga, existe uma grande variedade 

de definições equivocadas que permeiam o assunto “drogas” e confundem a 

população leiga acarretando um agravamento dos preconceitos e dificultando a 

implantação de medidas preventivas (SCHENKER; MINAYO, 2004). 

As drogas são muito procuradas pelos efeitos que causam quando entram em 

contato com o organismo. Porém, além destas sensações; produzem inúmeras 

outras que formam um verdadeiro folclore das drogas. Aqueles que não as usam, 

nem nunca tiveram contato com elas, fazem fantasias a respeito. Os usuários criam 

um mundo a parte de idéias e conceitos no que diz respeito às drogas e seus 

efeitos, o que nem sempre é real (PALMA,1988). 

Vários conceitos de droga podem ser encontrados na literatura. A 

farmacopéia brasileira classifica droga como qualquer substância de origem mineral, 

vegetal ou animal. Este conceito é demasiadamente amplo e não diferencia a 

situação de uso e dependência. 

Um outro critério muito popular é achar que o que vem da natureza não faz 

mal porque é natural e o que é produzido nos laboratórios, através de processos 

sintéticos, é droga. Também não é esse o caso. O veneno de cobra é natural, vem 

diretamente da natureza e pode matar. Já a vacina Sabin que previne a paralisia 

infantil, é feita inteiramente em laboratório, por processos químicos (MARLATT, 

2004). Todos esses critérios, na verdade, não podem ser chamados de científicos, 

pois estão baseados mais em opiniões do senso comum que em experimentos 

controlados feitos em laboratório. 

Para Organização Mundial da Saúde (OMS), droga é qualquer substância 
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natural ou sintética que, administrada por qualquer via no organismo, afeta a sua 

estrutura ou função.  

As drogas são substâncias que atuam sobre o sistema nervoso central, 

modificando as funções mentais, alterando o comportamento das pessoas. Dessa 

forma as drogas que são usadas na medicina tanto para o diagnóstico, como para o 

tratamento e prevenção de doenças, á seriedade, que demandam deveriam ser 

usadas somente quando receitadas pelo médico, tendo em vista que podem ocorrer 

reações e efeitos imprevisíveis nos indivíduos (VIZZOLTO, 1988).  

Segundo Marlatt (2004), as drogas são classificadas em dois grandes grupos: 

Psicotrópicas e Psicogênicas. Para sustentar esta pesquisa a revisão da literatura 

estará voltada para as drogas psicotrópicas seguida da especificação da maconha. 

As drogas psicotrópicas são aquelas substâncias que têm a atração por atuar 

no cérebro, modificando a maneira de sentir, de pensar e, muitas vezes, de agir. 

Dependendo da ação no cérebro, as drogas psicotrópicas podem ser divididas em 

três grandes grupos: as depressoras, as estimulantes e as perturbadoras.  

As depressoras  também chamadas de psicolépticos diminuem a atividade 

cerebral, ou seja, deprimem seu funcionamento e, por essa razão, são chamadas de 

depressoras da atividade do sistema nervoso central (SNC). A pessoa que faz uso 

desse tipo de droga fica “desligada”, “flutuando” e as principais drogas desse grupo 

são: álcool, soníferos e hipnóticos, ansiolíticos, opiáceos ou narcóticos, inalantes ou 

solventes. 

As estimulantes  aumentam a atividade do cérebro e recebem o nome 

técnico de estimulantes da atividade do SNC. O usuário fica “ligado”, “elétrico”. As 

drogas desse grupo são; cocaína, crack, nicotina e anfetaminas. 

As perturbadoras  ou alucinógenas  fazem com que o cérebro passe a 

funcionar fora do seu normal, ou seja, a pessoa fica com a mente perturbada. As 

principais drogas desse grupo são: as de origem vegetal; Mescalina, THC 

(maconha), Psilobicina,lírio. De origem animal; LSD-25, ecstasy,anticolinergicos . 

Grande parte das drogas alucinógenas é proveniente de plantas. Estas 

plantas na sua maioria foram descobertas por culturas primitivas, que no passado ao 

sentiram os efeitos mentais das mesmas passaram a considerá-las “divinas”. Isto é 

que as pessoas que as ingerissem receberiam mensagens “divinas” dos Deuses, 
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pois elevavam o homem a uma dimensão não material, que provocavam 

alucinações. Assim até hoje em culturas indígenas de vários países, o uso de 

plantas alucinógenas tem este significado religioso (BRASIL, 2008). 

 

 

2.3 Maconha 

  

A maconha é uma erva cujo nome cientifico é Cannabis Sativa. Em latim 

Cannabis significa cânhamo, que denomina o gênero da família da planta, e Sativa 

diz respeito á cultura de como é plantada ou semeada, e indica a espécie e a 

natureza do desenvolvimento da planta. É uma planta originária da Ásia Central, 

com extrema adaptabilidade no que se refere ao clima, altitude, solo, apesar de 

haver uma variação quanto á conservação das suas propriedades psicoativas, pois 

essa requer clima quente e seco e umidade adequada do solo (COUTINHO; 

ARAUJO; GONTIÉS, 2004). 

 Segundo o DSM-IV (2002) a maconha é a substância ilícita mais consumida 

no mundo e vem sendo consumido desde a antiguidade, por seus efeitos 

psicoativos, e como remédio por uma sucessão de condições médicas. Ela está 

entre as primeiras drogas experimentadas pelos jovens geralmente na adolescência. 

Como ocorrem com a maioria das outras drogas seus transtornos ocorrem mais 

freqüentemente em homens, ocorrendo à maior prevalência entre os 18 e 30 anos 

de idade. 

Três são as espécies de maconha, a mais comum, que é a Cannabis Sativa, 

assume diferentes formas e é cultivada em quase todo o mundo; a Cannabis índica 

apresenta baixo teor de substancia psicoativa (THC); a Cannabis ruderalis,arbusto 

curto da Cannabis,não possui ingredientes psicoativos (INAVA;COHEN,1991; 

PATRÍCIO, 1997 apud COUTINHO, ARAÚJO, GONTIES, 2004).  

O THC é um dos 60 canabinóides presentes na maconha e é o responsável 

pelos efeitos psicoativos. É a concentração do THC que determina a potência dos 

seus efeitos. A sua absorção é rapidamente feita dos pulmões para a corrente 

sanguínea, onde atinge um pico de concentração 10 minutos após ter sido inalada 

(FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004). 

O seu declínio é igualmente rápido ficando muito baixo o nível de 

concentração após uma hora de uso, devido ao rápido metabolismo e a distribuição 
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no cérebro e as outras estruturas do organismo. Já se tivesse sido ingerido 

oralmente seus efeitos poderiam durar uma hora ou mais e permanecer por até 

cinco horas (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004).  

Desta forma, a maconha tem sido usada para finalidades religiosas, artísticas 

e recreativas em diferentes tempos e culturas. Seus efeitos mentais, embora não 

sejam normalmente estudados pelo valor clínico; produzem estados de relaxamento 

físico e psíquico. No entanto, os cabinóides presentes na maconha alteram a 

percepção sensorial e temporal, tornam o raciocínio veloz e prejudicam o 

processamento da memória de curto prazo. Todos esses efeitos parecem ser 

transitórios, desaparecendo com a descontinuação do uso da droga (MALCHER-

LOPES; RIBEIRO, 2008) 

O principal motivo do uso indiscriminado da maconha é a sensação que ela 

proporciona aos seus usuários como; estado alterado de consciência, euforia, 

disforia, alteração na percepção do tempo, perda de controle motor, alteração nas 

funções sensoriais simples, como comer, ver TV, e ter relações sexuais. Porém, nem 

todos os seus efeitos são agradáveis podendo causar crises de ansiedade, ataque 

de pânico e alucinação ate mesmo em usuários mais experientes (FIGLIE; BORDIN; 

LARANJEIRA, 2004).  

De acordo com os autores supracitados, além dos efeitos psicológicos temos 

também os efeitos físicos decorrente do uso da maconha. Existem evidencias de 

que a maconha possa ser altamente carcinogênica. Os canabinóides prejudicam a 

imunidade das células, e as outras substâncias prejudicam os alvéolos. O uso da 

maconha aumenta bastante o trabalho cardiovascular de indivíduos normais 

induzindo-os a taquicardias e isso pode causar vários problemas cardiovasculares. 

Por outro lado no sistema respiratório tem efeitos positivos e negativos, o THC age 

como um bronco dilatador e por esta razão alivia os sintomas em indivíduos com 

asma, porém seu uso crônico diminui o tamanho da passagem de ar nos pulmões 

causando asma.  No sistema reprodutor a maconha aumenta a vaso dilatação nos 

genitais e retarda a ejaculação. Além disso, ingerida em altas doses leva a 

diminuição da libido e a impotência, possivelmente em decorrência da diminuição da 

testosterona.  

Nos últimos anos o consumo de drogas tem aumentado muito entre a 

população jovem brasileira. A precoce relação do jovem com as drogas pode ser 

constada em diversos trabalhos registrados na literatura. Os vários fatores que 



 12 

apontam para o aumento da distribuição e do consumo em nosso país encontrem 

um quadro psicossocial do jovem, que busca fugir da realidade, em busca do prazer 

rápido e fácil (MONTEIRO et al, 1984 apud FIORINI; ALVEZ, 2003). 

 

 

2.4 Legalização 

 

O tema das drogas ganha cada vez mais espaço nos debates públicos. Pois 

sempre as drogas estiveram presentes na historia da humanidade, sendo licitas em 

alguns momentos e ilícitas em outros, esses períodos podem ser considerados como 

ciclo da droga, conceituado como período sócio-histórico, tempo-dependente, no 

qual uma nova droga ou um modo ‘inovador’ de utilização de uma droga é 

introduzido e adotado por grande número de pessoas. Seu uso institucionaliza-se 

em certos segmentos da população (FERREIRA,1994).  

Atualmente diferentes tipos de drogas psicoativas vêm sendo utilizadas dentro 

de uma gama de finalidades desde um uso lúcido com fins prazerosos até o 

desencadeamento do estado de êxtase, uso místico ou curativo ou no contexto 

científico na atualidade. O experimento e o uso dessas substancias cresce de forma 

desordenada em todos os segmentos no país (SENAD, SENASP, 2008).  

De acordo com dados levantados pelo Escritório das Nações Unidas Contra 

Drogas e Crime (UNODC, 2009), apontam que, no mundo todo, cerca de 200 

milhões de pessoas quase 5% da população entre 15 e 64 anos consome drogas 

ilícitas pelo menos uma vez no ano. Dentre as mesmas, a mais consumida é a 

maconha.  

Deste modo o abuso de drogas vem conquistando cada dia mais a atenção 

das pessoas, porque é um problema disseminado mundialmente e que começa a 

preocupar e a atingir a todos de modo tanto direto quanto indiretamente. Hoje em dia 

é comum a discussão do tema em reunião de pais e educadores, entre os 

profissionais da área da saúde e mesmo na imprensa em geral. Uma das questões 

mais preocupantes no que diz respeito ao abuso de drogas é o fato de estar 

atingindo progressivamente as camadas mais jovens da população. Embora o 

problema exista também entre os adultos e seja, também neste caso, alarmante, 

preocupa por interferir no desenvolvimento físico e psicológico do individuo (PALMA, 

1988).  
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Com a polêmica que o debate sobre as drogas causa poderíamos imaginar 

que a sociedade sempre reagiu de uma maneira eficiente ao longo do tempo. No 

entanto ao decorrer da história, a sociedade não tem avaliado corretamente os usos 

de uma nova droga, ou uma nova maneira de usar a velha droga (LARANJEIRA, 

2007). 

Desta forma observa-se um paralelo entre a violação do tabu, expressa pelo 

uso de drogas para busca de prazer, e o caráter de exploração recebido pelo 

usuário, principalmente ao tornar o uso compulsivo, fazendo a pessoa sentir-se 

castigada pela própria droga, como uma forma clara de vingança pela violação do 

tabu (MORAES, 2008). 

O uso indevido das drogas tem sido tratado, atualmente, como uma questão 

de ordem internacional, objeto de mobilização organizada das nações em todo 

mundo. Os seus efeitos negativos afetam a estabilidade, ameaçam valores políticos, 

humanos, culturais, e sociais e infligem consideráveis prejuízos aos paises, 

contribuindo para o aumento dos gastos com tratamento médico e internação 

hospitalar, aumentando o índice de acidentes de trabalho, de transito, da violência 

urbana e de mortes prematuras (CARLINI et al, 2001). 

 Portanto em nosso país pode se concluir que saúde nunca foi prioridade, pois 

o abuso de drogas é também um problema de saúde. E a indiferença com que à 

saúde é tratada nos leva a tal constatação (VIZZOLTO, 1988). 

  De acordo com o autor a ação policial na repressão, por mais esforços que 

venham fazendo, parece fora do alcance de determinadas situações relacionadas ao 

trafico. Não queremos nos deter na ação policial nem mesmo nos órgãos 

encarregados da fiscalização das drogas, talvez acreditemos que a prevenção é a 

estratégia mais eficaz para o problema do abuso e uso indevido de drogas. Mas 

também é de suma importância que se faça cumprir a legislação em relação à 

produção, á comercialização, ao trafico e é a fiscalização de drogas.  

 

 

2.5 Meios de Comunicação e a Família 

 

É difícil determinar quem fará uso de algum tipo de droga por isso a família é 

um fator determinante na vida do adolescente e do jovem, como comenta Barreto 

(2000 apud SILVA, 2005): 
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“A família é o primeiro mundo da criança; é como se fosse uma 
sociedade em miniatura, na qual ela desperta para a vida em 
comunidade, começa a formar uma imagem de si mesma 
experimenta suas primeiras reações afetivas e forma bases para 
o desenvolvimento de sua personalidade. Desse modo, as 
relações entre os integrantes da família fornecem a estrutura para 
a formação dos primeiros conceitos, sentimentos, atitudes, e tudo 
o que, mais adiante, fará parte dos traços pessoais da criança”.  

 
Atualmente, os meios de comunicação social têm levado freqüentemente ao 

conhecimento do publico em geral problemas relacionados ás drogas, ao tráfico, 

apreensões, mortes, crimes roubos, assaltos, tornando-se impossível ignorar sua 

existência e seu uso progressivo em todas as camadas sociais, despertando a 

atenção dos responsáveis pela saúde da população dos pais e educadores 

(VIZZOLTO, 1988). 

Vemos-nos a frente de uma juventude para quem o futuro é “agora”, que 

contesta e impõe valores, influência comportamentos, mas que também procura 

negar a realidade de seu crescimento assumindo com freqüência comportamentos 

infantis, sob aparente manifestação de independência sob uso de drogas. Esses são 

os nossos adolescentes de hoje (CASTELLAR, 1989 apud FREITAS, 2002). 

A forma como se estabelece normas para a sua produção e consumo 

depende de uma série de fatores que divergem os ordenamentos e métodos legais 

que os estados acerca de sua regulação. Independentes de elas serem nocivas à 

saúde, algumas são licitas e outras ilícitas. As drogas ilícitas não são fatos 

geradores de tributos e por isso, não são fonte de receita pública, ao contrário geram 

muitos gastos, pois envolvem o aparelho estatal encarregado da Persecutio Criminis, 

exatamente por se constituírem em ilícitos penais (FERREIRA, 2003). 

Em uma sociedade focada no consumo onde o importante não é o “ser” e sim 

o “ter”, onde a inversão de crenças e valores gera desigualdades sociais, favorece a 

competitividade e o individualismo, não há mais “certezas”. Gerando dessa forma um 

estado de insatisfação e estresse constante incentivando a busca por novos 

produtos e prazeres nesse contexto as drogas podem ser um deles.  

Sendo assim segundo Birman (1999) e Conte (2001), as drogas inserem-se 

no movimento social da nossa cultura. Algumas delas porem são incorporadas de tal 

forma a ponto de não serem consideradas drogas.  O álcool e o tabaco, por 

exemplo, são drogas legalmente comercializadas e aceitas pela sociedade. O álcool, 

por exemplo, faz parte tanto das festividades sociais, quanto da economia. Essa 
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aceitação é gerada por valores culturais e sociais.  

A cultura define-se por um complexo padrão de comportamentos, das 

crenças, das instituições, ou de outros valores espirituais ou sociais de uma 

determinada  sociedade ou civilização (FREITAS,1986). 

Nos últimos anos o consumo de drogas tem aumentado muito entre a 

população jovem brasileira. A precoce relação do jovem com as drogas pode ser 

constada em diversos trabalhos registrados na literatura. Os vários fatores que 

apontam para o aumento da distribuição e do consumo em nosso país encontra-se o 

quadro psicossocial do jovem, que busca fugir da realidade, em busca do prazer 

rápido e fácil (MONTEIRO et al, 1984). 

Assim como a política de redução de danos é critica a proibição, mas se pode 

conviver com ela, pode-se dizer que essa visão alternativa não implica numa visão 

positiva, ou mesma isenta de valores de juízo sobre o uso de drogas psicoativas. O 

consumo dessas drogas é visto como “inevitável”, mas isso não que dizer que ele 

seja “desejável”. Existe um grande esforço para distinguir os defensores de 

mudanças mais radicais da situação legal dos psicoativos, a perspectiva da redução 

de danos se da de um prisma negativo. Há  uma grande preocupação em minimizar 

prejuízos de um mundo mais sóbrio. As estratégias de implementação de programas 

para a redução de danos investem em educação para suavizar as seqüelas do uso 

das drogas. 

Assim como os psicoativos são tido como inevitáveis na vida social, a 

abstinência é o único meio completamente seguro e as conseqüências ditas 

prejudiciais para a comunidade (RODRIGUES, 2003). 

Segundo Marlatt (2004), “a redução de danos reconhece a abstinência como 

resultado ideal, mas aceita alternativas que reduzam postura que diferenciaria a 

redução de danos das políticas proibicionistas para as quais a única meta aceitável 

(...) é a abstinência vitalícia” (idem:idem). “Uma vida de usos moderados não 

significaria isolamento social ou padecimento físico para o usuário, ainda que o ideal 

seja evitar qualquer consumo de psicoativos” (RODRIGUES, 2003). 

Por isso a necessidade de analisar de que forma se daria a modificação e a 

alteração desses fatores, supondo que a produção, o consumo e o comercio de 

entorpecentes ilícitos fossem descriminalizados.  A partir da premissa sejam bem 

vindos posteriormente as conseqüências vindas da tributação dessas atividades 

(RODRIGUES, 2003). 
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3 METODOLOGIA  

 
 
3.1 Delineamento da pesquisa  
 

 

Para a realização desta pesquisa, o enfoque escolhido é de base qualitativa, 

pois se preocupa em responder questões particulares. De acordo com Minayo 

(1999) a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos á operacionalização de variáveis.   

 

 

3.2 Sujeitos de pesquisa  

 

Participaram da pesquisa 12 pessoas sendo estas seis adolescentes de idade 

entre 18 e 22 anos cursando regularmente o ensino superior ou tendo concluído o 

ensino médio e seis adultos com idade entre 46 e 57 anos com ensino superior 

completo, independente do sexo e nível sócio econômico cultural. Desta forma 

buscou-se avaliar qual a diferença de opiniões entre as gerações pesquisadas. 

 

 

3.3 Instrumentos  

 

Os instrumentos utilizados foram: uma ficha de identificação (Apêndice A) e 

uma entrevista semi-estruturada com questões relacionadas à temática a ser 

investigada (Apêndice B). De acordo com Rizzini et al (1999), a entrevista semi-

dirigida ou semi-estruturada foi aplicada a partir de um pequeno numero de 

perguntas, para facilitar a sistematização e codificação. Algumas questões foram pré 

determinadas, e muitas questões foram formuladas durante a entrevista e as 

irrelevantes foram  descartadas.  

 

 



 17 

 

3.4 Procedimentos para a coleta dos dados  

 

Foram convidados os participantes e esclarecidos os objetivos da pesquisa. 

Aos que aceitaram participar, foram combinados os horários e datas para a 

realização da mesma em contrato verbal. Para estes, também foi entregue um 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice C), para fins de 

regulamentação de sua participação na pesquisa. O local foi antecipadamente 

combinado, sendo considerado a privacidade e neutralidade para o entrevistado. As 

entrevistas foram gravadas com o consentimento dos participantes, e todas as falas 

dos entrevistados foram transcritas integralmente a fim de alcançar maior 

fidedignidade da informação a ser analisada.   

 

 

3.5 Procedimentos para a análise dos dados  

 

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que 

tem por meta, encontrar a respostas para as perguntas formuladas, e confirmar as 

hipóteses levantadas antes da execução do projeto de pesquisa. Foram trabalhadas 

as frases relevantes à pesquisa, assim como o contexto da mensagem, trechos 

significativos e categorias, através da transcrição e leitura do material coletado, 

voltando-se sempre à dinâmica da família para com o dependente químico 

integrante da mesma (GOMES, 1994). 

Segundo Minayo (1999) a Análise de Conteúdo abrange as seguintes fases: A 

pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados e a interpretação. 

A pré-análise é uma etapa onde se organiza o material a ser analisado e fases a 

leitura do material coletado. Na exploração do material busca-se a definição de 

trechos significativos e categorias. No tratamento dos resultados desvenda-se o 

conteúdo subjacente ao que esta sendo manifestado, onde, volta-se principalmente 

para ideologias, tendências e outras determinações características dos fenômenos 

que estamos analisando. 
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3.6 Procedimentos Éticos na pesquisa com seres huma nos  

 

Os procedimentos éticos são de fundamental importância para o sucesso de 

uma pesquisa, principalmente quando se trata de um estudo realizado com seres 

humanos. Desta forma, esta pesquisa será orientada pelas resoluções CNS - 

196/1996 e CFP - 016/2001, que normatizam as pesquisas realizadas com seres 

humanos na área de saúde e em psicologia.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

A seguir serão apresentados os resultados da coleta de dados feita junto aos 

entrevistados no decorrer desta pesquisa. Vale ressaltar que esta pesquisa conta 

com dois grupos de pessoas composta de 6 indivíduos cada, sendo um grupo 

caracterizado de adolescentes na faixa etária de 18 à 22 anos e outro, caracterizado 

por adultos na faixa etária do 46 à 57 anos. Com esse perfil de sujeitos investigados, 

pretende-se traçar um paralelo que apresente um melhor entendimento nas 

diferentes formas das pessoas compreenderem e se posicionarem sobre a 

legalização da maconha.  

O quadro a seguir mostra a caracterização desses dois diferentes grupos. 

 

ADULTO 

ENTREVISTADOS  IDADE SEXO USUÁRIO  ESCOLARIDADE  

O7 55  F Não Ciências 

Biológicas 

08 51 M Não Administração 

09 48 F Não Turismo e 

Hotelaria 

10 51 F Não Economia 

11 48 F Não Pedagogia 

12 50 F Não Economia 

 

ADOLESCENTES 

ENTREVISTADOS  IDADE SEXO USUÁRIO ESCOLARIDADE  

01 18  F Não Ensino médio  

02 18 M Não Ensino médio  

03 18 F Não Relações 

internacionais 

04 20 M Sim Psicologia 

05 22 M Sim Ensino médio  

06 23 F Sim Nutrição 

 

Para atingir os objetivos e responder as questões investigadas, após a 

leitura intensiva do material coletado, identificou-se as unidades de análise que 
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geraram 4 categorias, a saber: conhecimento; opinião; informação e 

conseqüência. Pode-se observar que as categorias encontradas nos dois grupos 

se repetem apresentando somente pequenas variações de freqüência entre elas. 

 

ADULTOS  JOVENS 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Conhecimento - Senso comum 

- A Maconha como Benéfica 

- A maconha como Malefício 

Conhecimento - Senso comum 

- A Maconha como Benéfica 

- A maconha como Malefício 

Informação  Informação  

Opinião - A favor da legalização 

- contra a legalização 

Opinião - A favor da legalização 

- Contra a legalização 

Influência - Sofre influência 

- Não sofre influência 

Influência - Sofre influência 

- Não sofre influência 

 

 

4.1 Conhecimento  

 

Esta categoria tem por objetivo apresentar o conhecimento que as pessoas 

têm em relação à legalização da maconha. Para tanto, ela foi subdividida em três 

subcategorias como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 2. Identificação da Categoria Conhecimento. 

Conhecimento dos participantes Adultos  Conhecimento dos participantes Jovens 

Subcategoria Participantes Subcategoria Participantes 

Senso comum  E7; E9; E12 Senso comum E2; E3  

- A Maconha como 
Benéfica 

 E7; E6 - A Maconha como 
Benéfica 

 E1; E4; E5;  

- A maconha como 
Malefício 

E8;E9;E10,E11,E12 - A maconha como 
Malefício 

E3 

 

Podemos observar no grupo de adultos que existe uma predominância de 

opinião em relação aos efeitos maléficos da maconha. Em contrapartida os 

adolescentes demonstraram-se mais informados quanto ao conhecimento da 

referida droga.  
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SENSO COMUM 

 

 Ao pesquisar a literatura científica encontramos que a maconha é uma planta 

cujo nome científico é Cannabis Sativa. Em latim, Cannabis significa cânhamo, que 

denomina o gênero da família da planta, e Sativa, que significa plantada ou 

semeada, indica a espécie e a natureza do desenvolvimento da planta. É originária 

da Ásia Central, com extrema adaptação ao clima, à altitude e ao solo, apesar de 

apresentar uma variação de 1% a 15% quanto à conservação das suas 

propriedades psicoativas, dependendo da região em que for produzida, já que 

requer clima quente e seco e umidade adequada do solo (ARAÚJO, 2006).  

 A Cannabis Sativa contém aproximadamente 400 substâncias químicas, entre 

as quais se destacam pelo menos 60 alcalóides conhecidos como canabinóides. 

Eles são os responsáveis pelos seus efeitos psíquicos e classificados em dois 

grupos: os canabinóides psicoativos (por exemplo, Delta-8-THC, Delta-9-THC e o 

seu metabólico ativo, conhecido como 11-hidróxi-Delta-9-THC) e os não-psicoativos 

(por exemplo, canabidiol e canabinol). O Delta-9-THC é o mais abundante e potente 

destes compostos8(D) (RIBEIRO, 2005). 

 O THC é um dos 60 canabinóides presentes na maconha e é o responsável 

pelos efeitos psicoativos. È a concentração do THC que determina a potencia dos 

seus efeitos. A sua absorção é rapidamente feita dos pulmões para a corrente 

sanguínea, onde atinge um pico de concentração 10 minutos após ter sido inalada. 

Porém, o seu declínio é igualmente rápido ficando muito baixo o nível de 

concentração após uma hora de uso devido ao rápido metabolismo e a distribuição 

ao cérebro e as outras estruturas do organismo. Já se tivesse sido ingerido 

oralmente seus efeitos poderiam durar uma hora ou mais e permanecer por ate 

cinco horas (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004).  

Segundo os autores supra citados os seus efeitos vão depender do 

organismo de cada individuo, e do tempo de uso, pois isso difere de pessoa para 

pessoa.   

 A maconha consome-se preferencialmente fumada, mas também pode 

realizar-se infusões com efeitos distintos. O cigarro de maconha pode conter até 150 

ml de THC e chegar ate o dobro, caso for consumida com o óleo de haxixe. Em 

relação á dependência considera-se que é essencialmente psíquica, os sintomas 

característicos são: ansiedade, irritabilidade, tremores e insônia muito similares a 
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aos dos benzodiazepínicos (HORNE, 2006).  

 Diante do exposto, a revisão da literatura demonstra que existem dados 

científicos que sustentam a compreensão da maconha. No entanto, encontramos 

poucas falas que comparados com a teoria de base indicam certo conhecimento 

científico. A tendência do grupo investigado é referir-se a maconha com 

conhecimento do senso comum como está demonstrado nas falas a seguir: 

 

Grupo adolescentes 

 
“Eu conheço alguns amigos usuários de maconha só sei que é uma droga 
ilícita”. (E2) 

 
“Sei que a maconha é uma droga ilícita e vicia, eu não sei direito os efeitos 
dela, mas bem não faz, porque á maconha é droga”[...] (E3). 

 

 

 

Grupo adultos 

 

“[...] foram pro mato, foram produzindo, secando ela, ate onde que se chega 
hoje que é o cigarro de maconha [...]” (E7). 
 
“O conhecimento que eu tenho é que a maconha é uma das drogas mais 
leves [...]” (E9). 
 
“É uma planta, e que os indígenas, antigamente quando que, eles usavam 
essa planta como medicamento só que com o decorrer do tempo, o pessoal 
foi secando ela e usando indevidamente, para outras coisas [...]” (E12). 

 

 Os dados apontam para uma realidade social que analisada constata a 

preocupante falta de conhecimento sobre a temática.  E é justamente esta falta de 

conhecimento um dos responsáveis pela problemática que se instala no mundo das 

drogas, pois o usuário muitas vezes faz uso sem saber de suas reais 

conseqüências. 

 Marlatt (2004) endossa esta compreensão quando informa que a freqüência 

do uso de drogas é o que distingue o usuário ocasional do dependente. Enquanto 

algumas pessoas consomem drogas esporadicamente outras se tornarão 

dependentes, sem capacidade de controlar esse consumo que se torna impulsivo e 

repetitivo. Um dos principais problemas é que não é possível prever quem pode ou 

não se tornar dependente.  



 23 

Uma das explicações, ainda não explorada de maneira suficiente, diz respeito 

à predisposição biológica. Segundo Ivan Braun (2007), do Grupo Interdisciplinar de 

Estudos de Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas, a predisposição pode estar 

relacionada á diferenças no efeito da droga sobre o cérebro e a fatores genéticos. 

Estudos realizados identificaram que filhos de dependentes químicos apresentam 

um elevado risco de desenvolverem dependência. 

 Existem atualmente algumas pesquisas em andamento que buscam 

identificar os genes responsáveis por uma possível predisposição à dependência de 

drogas de abuso nos indivíduos. A partir desta identificação seria, então, possível o 

desenvolvimento de técnicas que possibilitem uma identificação precoce de tais 

fatores que tornariam a pessoa mais vulnerável à dependência e ao abuso de 

drogas e então, planejar e trabalhar as estratégias mais apropriadas para a 

prevenção e tratamento das mesmas. Entretanto, os estudos também demonstram 

que a influência de tais fatores biológicos é apenas parcial e que a dependência e 

abuso de drogas também está relacionado a fatores psicológicos, sociais e 

demográficos. Através da pesquisa Urbanização, Adolescentes e Fatores de Risco 

para o Abuso de Substâncias (CARDIA, SCHIFFER, 2000), aponta uma série de 

fatores que aumentariam a vulnerabilidade entre adolescentes para o consumo de 

drogas tais como: 

a) fatores sócio-econômicos: pobreza, privação sócio-econômica e cultural, rápidas 

mudanças sociais; 

b) relações interpessoais e de grupo: discriminação, violência e agressão; 

c) família: histórico familiar com uso de drogas/álcool, violência, patologias 

genéticas, gravidez precoce, desestrutura familiar ou conflitos, poucos cuidados 

paternais; 

d) individual: desvio comportamental, não submissão a regras socialmente 

estabelecidas, rebeldia, apatia/tédio, comportamento anti-social e agressivo; 

e) estágio de desenvolvimento: vulnerabilidade para experimentar coisas novas; 

aceitação ou rejeição são elementos chaves para identificar o desenvolvimento; 

f) urbanização: fator de risco para uso de substâncias. 

Todos estes itens concorrem em maior ou menor grau para aumentar a 

predisposição e vulnerabilidade, não só de adolescentes como também de adultos, 

ao uso e abuso de drogas.  

Apesar da privação sócio-econômica figurar entre os fatores de risco para a 
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vulnerabilização às drogas, não é possível afirmar que o uso de drogas esteja 

estritamente ligado às camadas mais pobres da população. Lima (1992) salienta que 

o aumento no número de pessoas provenientes da classe média com problemas 

relacionados ao abuso de drogas enfraquece a tese da existência de uma relação 

exclusiva entre uso de drogas e condição econômica. Kilsztajn et al (2002) vão mais 

além e afirmam que enquanto o consumo se dá entre pessoas de camadas 

econômicas mais altas, o tráfico, pensando aqui na sua estrutura diretamente 

relacionada à venda do produto, envolve as camadas mais pobres da população 

que, muitas vezes começam como usuários e que acabam entrando para o comércio 

na tentativa de sustentar o vício e saudar as dívidas. 

 

 

BENÉFICA 

 

 Esta subcategoria apresenta falas dos entrevistados que consideram a 

maconha uma droga que quando ingerido poderá trazer benefícios e bem estar para 

quem a utiliza.   

 A literatura tem tratado que existem situações em que a maconha poderá 

apresentar benefícios para algumas enfermidades. De acordo com Horne (2006) 

desde a antiguidade já se recomendava o uso da Cannabis para um grande número 

de disfunções e enfermidades. Em todas as grandes culturas encontra-se 

referências de primeira ordem que apontam para a importância secular desta planta 

na saúde da humanidade.  

 Ainda de acordo com Horne (2006), a maconha em sua forma pura, contém 

uma enormidade de agentes químicos, alguns deles sumamente, fazem mal a 

saúde. Porém o THC em forma de pílula para o consumo oral e poderia ser utilizado 

no tratamento de efeitos colaterais (náuseas e vômitos) em alguns tratamentos 

contra o câncer. Outro químico relacionado com THC (nabilone) foi autorizado para 

o tratamento de doentes de câncer que sofrem de náuseas. Em sua forma oral o 

THC é usado em doentes com AIDS, pois auxilia no aumento do apetite e por 

conseqüência contribui para manter o peso. 

 Estas informações, apesar de fragmentadas, aparecem na fala dos 

entrevistados: 

“[...] Sei que se fosse usada com moderação ela poderia trazer benefícios 
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né, mas ninguém usa assim [...]” ( E1) 
 
“[...] a principio meu conhecimento sobre a maconha é esse acho que é 
uma planta boa, que não tem problema algum [...]” (E5) 
 
 
“Um outro conhecimento que eu tinha é que o pessoal usava a maconha 
quando tava sentindo dor, tava sentindo alguma coisa e tomava para aliviar 
[...]” (E7) 
 
“[...] eu acredito que a maconha se utilizada dentro de princípios médicos 
farmacológicos, você retira ela da categoria de droga, não vou dizer 
remédio, mas algo bom para quem precisa utiliza – lá”. (E6) 
 
“[...] conheço a maconha como uma planta que antigamente era utilizada 
por tribos como remédio, como tranqüilizante para varias outras funções 
[...]” (E4) 

 

 Infere-se que estas influências na forma de se posicionar diante da maconha, 

seja fruto de pesquisas que demonstram de alguma forma os efeitos benéficos da 

referida droga. De acordo com a literatura vigente a homeopatia baseia-se na 

técnica de que semelhante cura semelhante, pois interpreta as doenças como 

sendo um mero distúrbio do corpo e as trata por meio de medicamentos capazes de 

produzir sinais e sintomas semelhantes da doença em questão. A cura viria então 

através do processo terapêutico chamado dinamização, energia essa que provoca 

no organismo uma reação natural de cura por meio da atividade hiperfísica. O uso 

da cannabis na homeopatia segue o mesmo principio e ela é indicada e depois 

preparada ou dinamizada.   

Assim, temos a cura como característica da maconha que nos conduzem no 

sentido de seu uso homeopático, os efeitos típicos da cannabis indica e da cannabis 

sativa: nas formas mais obstinadas de insônia, cannabis é um dos melhores 

remédios, em dose 5 á 15 gotas da tintura mãe.  Seu uso mais comum: delirium 

tremens, histeria, epilepsia, impossibilidade de prestar atenção, idéias fixas, 

psicoses, dor de cabeça, gagueira, dores nos rins, vertigens, ranger de dentes entre 

muitas outras (BONTEMPO, 1987). 

   

 

MALÉFICA 
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Esta subcategoria indica na fala dos entrevistados o conhecimento que os 

mesmo apresentam sobre os malefícios que a maconha apresenta. 

           A maconha é um problema de saúde publica, os estudos apontam para a 

existência de determinados riscos á saúde devido ao seu consumo. Segundo Kalant 

et al (1999), entre eles os mais prováveis riscos adquiridos relacionados ao seu uso 

crônico seriam; o desenvolvimento de uma síndrome de dependência, um aumento 

no risco de desenvolver câncer no aparelho respiratório, o nascimento de crianças 

de baixo peso entre mães que fumam durante a gestação, e o aumento do risco do 

desenvolvimento de uma esquizofrenia entre indivíduos já propensos a esta 

condição.  

            As falas a seguir demonstram esta preocupação: 

 

“Que é uma droga, que faz mal a saúde, que pode destruir vidas”,(E9) 
 
”Que é uma droga, e afeta o sistema neurológico das pessoas e que causa 
dependência, e é uma droga prejudicial à saúde”.(E10) 
 
“[...] eu sei que depois de um tempo ela deprime, após muito tempo de uso, 
é vicia é causa dependência pelo prazer que ela causa, pelo físico também 
e é isso que eu sei sobre a maconha”. (E11) 

 

Firmo (2000) afirma que a maconha na verdade é uma substância 

alucinógena que provoca mudanças de comportamento e vicia, portanto prejudica 

física e moralmente o ser humano, da mesma forma como outros vícios como o 

cigarro, bebida, cocaína, crack e heroína dentre outras tantas.  

Com base nesta argumentação encontramos falas que indicam este 

conhecimento 

 

“Se tivesse sido usado corretamente nós não teríamos toda essa juventude 
ali andando, se drogando, usando a maconha, para outros fins que não 
seria o ideal pra eles e para a saúde e principalmente para a sociedade [...]” 
(E12) 

 

 Dentro desta perspectiva que defende os malefícios da maconha, Bomtempo 

(1987) aponta que o uso crônico da maconha tem sido associado à bronquite e 

asma. Embora tenha sido relatada a supressão de respostas imunitarias e a 

diminuição de testosterona plasmática no homem os estudos comprovaram a 

diminuição, mas não revelaram nenhum prejuízo significativo marcante da saúde ou 
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do funcionamento psicológico. Com a mesma preocupação Firmo (2000) 

complementa, que é tempo da  humanidade encarar seus problemas, buscando 

soluções efetivas e definitivas, e não dissimulá-los com medidas paliativas e 

comprometedoras.  

 

“[...] atualmente a mídia explora, o lado acho que mais cruel, que mostra o 
que deve ser mostrado mesmo, porque dentro de uma liberação maior que 
todo mundo busca ai vem o abuso, e o abuso sempre vai, trazer, e traz 
prejuízos para quem esta utilizando [...]” (E8) 
 
“Meu conhecimento é meio vago a respeito da maconha, mas eu acredito 
que ela não seja algo benéfico, nem para saúde, nem para a sociedade em 
geral, como não sou uma usuária não sei muito a respeito”. (E3) 

 

 

Com esta categoria vimos que a opinião pública diverge quanto aos efeitos da 

maconha e sua conseqüência, predomina no grupo de adolescentes a apologia da 

droga, no entanto, ao resgatar a literatura vigente observamos que não existe um 

consenso quanto aos malefícios e benefícios da maconha. 

 

 

4.2 Informação  

 

  Esta categoria busca levantar dados sobre a informação que os entrevistados 

possuem sobre a legalização da maconha.  

O uso de drogas psicotrópicas numa sociedade é fenômeno dinâmico, 

multifacetado e de difícil apreensão. Ainda é um desafio produzir conhecimento 

nessa área, assim como de dados recentes da literatura brasileira e internacional 

sobre o tema. 

Dentre as diversas informações sobre a problemática do uso de drogas, os 

dados epidemiológicos são de suma importância. De acordo com (SENAD, 

SENASP, 2008) programas, políticas e ações de prevenção e tratamento, quando 

desenvolvidos a partir do conhecimento mais profundo dos tipos de drogas 

utilizados, suas conseqüências e quantidades de indivíduos que utilizam 

(prevalência) ou começam a utilizá-la (incidência), têm maior chance de alcançar 

seus objetivos, pois se baseiam em informações mais apuradas acerca da realidade 

que pretendem modificar. 
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 Sendo assim, qualquer discurso que enfoque questões sociais, dependendo 

do seu sentido, seja ele de transformar ou manipular as representações coletivas 

tem a finalidade de manter certas estruturas de poder. Por outro lado pode 

modificar-se visando à superação destas mesmas estruturas. Desta forma procura-

se adquirir uma identidade particular, aparecendo como formações que se definem 

pelos sentidos ideológicos que reiteram e que vão direcionar a sua função 

enunciativa. Desencadeadas a partir da interação de opiniões diferentes sobre 

questões de interesse comum, essas informações apresentam-se pontuais em seu 

funcionamento que permitem interpretá-las como parte de uma matriz ideológica 

específica, constituindo-se assim uma analise discursiva (BUCHER, 1994). 

 Nesse complexo cenário de drogas e mídia. A opinião pública é construída, 

consolidando conceitos e crenças da população. Apesar da relevância dos meios de 

comunicação como potencial instrumento auxiliar nas políticas públicas, poucos 

esforços têm sido dedicados á compreensão dessa questão. 

Como se pode observar por meio dos dados coletados todos os entrevistados 

emitiram algum tipo de informação, no entanto no decorrer das entrevistas 

demonstraram precariedade no conteúdo dessas informações. 

 

Quadro 4. Identificação da Categoria Informação 

Informação Adulta  Informação Jovem  

E7; E8; E9; E10; E11; E12 E1; E2;  E3; E4; E5; E6; 

 

Desta forma observa-se que o desconhecimento da população pode ser 

conseqüência de falta de políticas públicas que de conta de ações preventivas 

comprometidas com informação e orientação acerca da temática em questão. Como 

podemos observar nas falas a seguir: 

 

Grupo de Adultos 

 

“Não, não tenho” (E7) 
 

“Sobre a legalização da maconha só algumas leituras assim, algumas 
notas, referentes á pessoas isoladas que, que tratam do assunto 
superficialmente, no Brasil não tem nada, nada mais profundo que trate da 
legalização da maconha”. (E8) 
 
”Sei muito pouco a respeito da legalização da maconha, sei que tem um 
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movimento para a legalização da maconha, mas não tenho muito 
conhecimento de como que esta o processo hoje”.(E9) 
 
“Ouvi dizer que tem um projeto alguém que esta tentando legalizar, 
tentando amenizar o uso porque ela sendo legalizada, não aguce tanto a 
curiosidade das pessoas, porque quando é uma coisa proibida ela se torna 
mais interessante [...] (E10) 
 
 
“O que eu sei é que, o que eu ouvi, que eu vi também na televisão, coisas 
que normalmente se vê, quem defende são as pessoas , quase que 
normalmente os usuários, ou antigos usuários, ou alguém que tem algum 
interesse por trás[...] (E12) 
 
 
 

Grupo de adolescentes 

 

“Sobre a legalização da maconha eu ouvi falar, mas também, não sei muito 
sobre isso só ouvi falar, que queriam legalizar, para vender como se fosse 
um cigarro isso só que eu sei”.(E1) 
 
“Bom eu li uma reportagem na veja, que ta tendo uma polêmica sobre a 
legalização assim, mas não sei no que deu não foi legalizado. E eu acho 
que não é legal também não seria interessante, pois continuaria havendo 
um trafico e não iria alterar em nada [...] (E2) 
 
“Eu possuo uma informação mais no âmbito internacional, que nem tipo 
nos outros países, que eles acham que possa influenciar aqui no Brasil. Eu 
acho que não se deve legalizar, acho que eles estão tentando fazer essa 
legalização, mas a maioria da população é ainda é contra” (E3) 

 
“[...] Não tenho conhecimento sobre o assunto [...]” (E4). 
 
“[...] que tinha um projeto de lei, que tava sendo votado na câmara, sobre a 
legalização no Brasil até 2010, mas nada, muito claro a respeito, de 
concreto não tenho nenhuma informação [...]” (E5) 
 
“Olha eu não tenho informação sobre a legalização da maconha, não sei 
nada a respeito” (E6). 

 

 Quando se refere à informação, de uma forma geral, e principalmente em se 

tratando desta temática, resgata-se uma das principais fontes de prevenção. A 

informação é o caminho para a educação. 

 Apesar de diversos estudos apontarem os limites das intervenções 

preventivas puramente informativas sobre o uso de drogas, parece ser inegável a 

importância do seu papel. De acordo com (SENAD, SENASP, 2008) sabe-se que os 

meios de comunicação têm prestado auxílio em diferentes programas de saúde por 

meio de campanhas publicitárias elaboradas especificamente para esta finalidade. 
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No entanto, quando se trata de uso indevido de drogas, os recursos da mídia vêm 

sendo pouco estudados e explorados como instrumento de prevenção. 

 As mais sérias pesquisas sobre as questões nos mostram um aumento do 

uso de drogas, mas, principalmente, mostram-nos a necessidade de planejarmos 

ações preventivas adequadas ao grupo que se deseja atingir, Prevenir não é banir a 

possibilidade do uso de drogas. Prevenir é considerar uma série de fatores para 

favorecer que o indivíduo tenha condição e fazer escolhas. 

 Diante da necessidade da sociedade, ou seja, dos problemas apresentados, 

o conceito de prevenção se ampliou a ponto de poder se colocar dentro do conceito 

“promoção da saúde”. 

 

“Poderíamos dizer que, em geral, a prevenção refere-se a toda 
iniciativa coletiva visando à sobrevivência da espécie. Na 
realidade é um conceito recente e poderíamos dizer que as 
primeiras instituições na história que estiveram na sua vanguarda 
foram as religiosas” (CAVALCANTI, 2001). 

 
 

Para Vizzolto (1988) deveria partir da escola um programa de prevenção que 

envolvesse os alunos, professores e acima de tudo a família, onde incluir-se-iam as 

diversas fontes de informação; rádio, televisão, jornais, fazendo grupos e dando 

palestras aos mesmos, e os informando sobre os males causados e as formas de 

prevenção ao uso das mesmas.  

Portanto, Firmo (2000) afirma que a melhor forma de combater este mal é 

através da educação moral, espiritual e social dos indivíduos. Primeiramente a 

educação na família, depois a religiosa e a formal nas escolas. Podemos observar 

que as dificuldades são muitas, pois a família esta desestruturada, a religião esta 

presa aos seus dogmas e a escola quando não esta falida como as instituições 

públicas, está mal instruída.  

Esta categoria demonstra a pouca informação que os dois grupos de 

entrevistados possuem acerca da legalização da maconha. Denuncia a falta de 

políticas públicas que de conta desta temática e como conseqüência indica o pouco 

descaso para propostas de ações preventivas.  
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4.3 Opinião  

 

  Essa categoria tem por objetivo conhecer a opinião que os entrevistados 

possuem em relação à legalização da maconha.  

 A legalização ou não de uso de drogas em uma sociedade ainda tem causado 

enorme polêmica em todos os âmbitos sociais. A história nos conta que várias 

tentativas foram feitas para a arbitrariedade de novas leis contra o uso de drogas, 

mas poucas foram sustentadas pela falta de coerência e divergência que a maioria 

dessas leis apresentavam. 

 Quanto às discussões sobre as vantagens e desvantagens da legalização ou 

da repressão da maconha no Brasil, é interessante ponderar que tanto os 

responsáveis pela formulação e implantação de políticas como a sociedade civil em 

geral tem em comuns insatisfações profundas nas significações individuais e 

coletivas a respeito deste psicotrópico (LARANJEIRA, 2005).  

 Desta forma, sobre a legalização da maconha ou não em nossa sociedade, são 

indispensáveis atitudes de autocrítica sobre as próprias convicções como também a 

repercussão da mesma diante da analise de diferentes pontos de vista. Pois assim, 

pode-se constituir uma opinião ideológica e política sobre os que são simplesmente 

usuários habituais dos dependentes físicos ou químicos desta substancia, como 

também dos que utilizam-se da maconha por meios ilegais, ou para fazer uso de 

alguma forma do crime organizado (LARANJEIRA, 2005).   

 Segundo uma pesquisa feita por Laranjeira (2007), em uma escola paulista de 

medicina (USP) sobre a Legalização das Drogas no Brasil pode-se observar que 

existem muitas contradições de opinião, pois alguns consideram não ser direito do 

governo intervir no livre arbítrio do cidadão e decidir seu comportamento; outros 

alegam que como nos Estados Unidos quando foi implantada a lei seca diminuiu 

muito o consumo de álcool. De qualquer forma fazendo uma analise de custo 

beneficio, a pesquisa mostra que essa é uma experiência que nenhum país ocidental 

deveria repetir novamente. 

 De acordo com Rebello (2001), aplicou-se um jogo em estudantes de escolas 

publicas do Rio de Janeiro por meio de grupos focais para saber os significados 

atribuídos pelos jovens aos temas relativos ao consumo de drogas como; conceito do 

efeito das drogas; motivações para o consumo; uso de droga e relações familiares. O 

resultado foi na concepção dos estudantes droga é tudo aquilo que vicia algo ilusório, 
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ou alguma coisa ruim, que eles consideram que o cigarro é droga porque vicia e o 

álcool só se torna uma droga se não usado com moderação. Embora conheçam os 

efeitos da maconha e cocaína, as consideram drogas básicas. Predomine a noção de 

que a maconha não causa grandes males, as drogas ilegais são consideradas mais 

prejudiciais porque “matam mais rápido”. Tal fato indica que os jovens atribuem um 

estatuto diferenciado às drogas ilegais, procedendo a uma classificação hierárquica 

entre as drogas lícitas e ilícitas. 

 Podemos observar ainda, segundo Fonseca (2007), que meninos e meninas 

divergem nas opiniões em relação á maconha. As meninas enfatizam aspectos 

sociomorais quando retrata a ilegalidade, a ilusão, a doença e a dependência; e os 

meninos, a busca de sensações proporcionadas pelo uso da maconha, traduzido-as 

por descontração e por prazer.  

O uso abusivo de drogas é uma questão que envolve vários setores da 

sociedade. Abrange aspectos políticos, jurídicos, médicos, educacionais, familiares 

entre outros. De acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas e a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (2008), trata-se também de um tema carregado de 

crenças, conteúdos emocionais e morais que foram construídos e legitimados ao 

longo da história.  

 Atualmente a postura social frente das drogas é marcada pela contradição do 

lícito e ilícito, bem como a diversidade de opiniões a respeito dos danos, benefícios, 

prazer e desprazer. A Secretaria Nacional Antidrogas e a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (2008) argumentam que os meios de comunicação acompanham 

essa contradição. De um lado, a população recebe uma série de informação sobre a 

violência relacionada ao tráfico e sobre o perigo das drogas e, por outro lado, é alvo 

de sofisticada propaganda para estímulo de venda de bebidas alcoólicas. Nesse 

contexto, esses grupos de drogas semelhantes em vários aspectos farmacológico 

passam a ser encarados tão distintamente na opinião pública, o que gera posturas 

extremamente incoerentes sob a ótica da saúde. 

 Resgata-se aqui a política de redução de danos que vem sendo implantada 

em algumas sociedades consideradas como zona de risco. Redução de danos 

refere-se a políticas ou programas que visam diretamente a reduzir o dano resultante 

do uso de álcool ou outras drogas tanto para o indivíduo como para a sociedade. O 

termo é usado particularmente para programas que visam a reduzir o dano sem 

necessariamente exigir abstinência. Carlini et al (2001) afirma que cada indivíduo 
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traz consigo uma bagagem diferente a respeito do uso de drogas e, 

conseqüentemente, diversa atitude sobre redução de danos. Alguns apresentam 

posições e condutas influenciadas por suas próprias experiências de tratamento; 

outros tomam por base sua própria visão e formação, estando incluída a bagagem 

moral religiosa sobre o uso de droga; outros, ainda, trazem uma visão menos 

estereotipada ou menos rígida do que é adequado em termos do uso e drogas para 

determinado indivíduo; ou ainda  uma visão pró-legalização das drogas.  

  Desta forma para (OMS) Organização Mundial da Saúde, a melhor forma de 

reduzir riscos e danos é estimular padrões de privação voluntária em todas as 

comunidades, famílias e indivíduos. As políticas de redução de danos, neste sentido 

mais amplo, deveriam diminuir os danos sociais causados pelo uso de drogas 

(MARLATT, 1999). 

Com isso, é possível entender que a redução de danos tem como objetivo 

e desenvolver subsídios e ações que minimizem conseqüências danosas do uso 

de drogas, levando em conta o direito à liberdade de escolha pensando na saúde 

como resultado de ações conjuntas intersetoriais, interinstitucionais interdisciplinares 

nos mais diversos níveis.  

  Diante do exposto, para dar conta dos dados coletados esta categoria foi 

subdividida em duas sub-categorias como mostra o quadro a seguir.   

 

 Quadro 1. Identificação da Categoria Opinião 

Opinião dos participantes adultos  Opinião dos participantes jovens 

Subcategoria participantes subcategoria participantes 

Contra a legalização 
da maconha 
 

 Contra a 
legalização da 
maconha 
 

E2; E3; E4; E5, E6 

A favor da 
legalização da 
maconha 

  E7; E8; E9; E10; 
E11; E12 

A favor da 
legalização da 
maconha 

E1; E4; E5 

 

A partir dos dados coletados foi no grupo dos adultos que se encontrou o 

maior índice de opiniões a favor da legalização da maconha, já no grupo dos 

adolescentes o que predominou foi o desejo da não legalização da maconha no 

Brasil, apesar de em alguns entrevistados deste grupo expressarem-se de forma 

contraditória. 
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CONTRA A LEGALIZAÇÃO DA MACONHA 

 

 Essa sub-categoria tem por objetivo saber qual a opinião que os 

entrevistados tem contra á legalização da maconha.  

Sobre estas questões, vale salientar que existem achados na literatura 

indicando um posicionamento que fortalece e justifica a não legalização da 

maconha. De acordo com os autores Jungerman et al (2008), se a maconha fosse 

completamente legalizada haveria um maior consumo na população mais jovem, 

pois é isto que ocorre com as drogas lícitas como o álcool e o cigarro. É importante 

ressaltar também, que com a legalização da maconha teríamos por um lado o 

decréscimo de crimes mais violentos, mas por outro lado a população mais jovem 

teria maiores complicações na escola, e talvez aumentasse outro tipo de 

criminalidade menos violenta para conseguir um pouco de dinheiro para consumir 

drogas.  

A maioria dos argumentos contra legalização é de fontes que trabalham em 

prol do combate e repressão as drogas ilícitas, tais como ONU, OMS e organizações 

estatais. 

Para o Programa das Nações Unidas para o controle das drogas (UNDCP) , o 

órgão da ONU dedicado ao controle de drogas, “os direitos individuais devem ser 

compatíveis com a segurança e bem-estar de toda a comunidade. Nenhum individuo 

tem o direito de se comportar de uma forma que venha a se revelar destrutiva para 

os demais e para si mesmo”. 

 A legalização levaria o uso de drogas às alturas. As mortes relacionadas a 

drogas ilícitas nos Estados Unidos são baixas se comparadas às de drogas legais 

como o álcool (cinco vezes mais) e fumo (vinte vezes mais). 

A legalização da maconha no Brasil torna-se inviável até mesmo como 

medicamento, devido ao aumento da criminalidade, e aos seus efeitos físicos e 

psicossociais. E ate mesmo por ser uma droga de fácil acesso não modificaria muito, 

pois ficaria difícil para o governo ter controle e conseguir dar subsídios aos 

responsáveis. 

Desta forma encontramos nos dados investigados expressões que 

compartilham deste pensamento: 

 

Grupo de adolescentes 
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“[...] mas também acho que seria uma coisa que talvez, seria a mesma 

coisa que o cigarro, mas acho que a minha opinião seria mais contra essa 

legalização mesmo”. (E3) 

 

“[...] acho que iria ser pior porque, a galera ia fumar mais espontaneamente 

e isso seria errado, seria um mau exemplo”. (E2) 

 

‘No Brasil acho que não deveria ser legalizada, porque o país não tem 

estrutura para isso [...]’ (E6) 

 

“[...] Porque as pessoas vão começar a fumar na rua, como já acontece em 

alguns países, só que como nosso pais é ainda um pais meio atrasado, vai 

ter problema social, problema de policia, problema com os traficantes que 

hoje em dia dominam a divulgação dessa droga [...]” (E4)  

 

“[...] mas eu acho que é meio assim, porque algumas pessoas, elas acabam 

indo meio atrás dos outros, então se a maconha fosse legalizada, todo 

mundo ia ver todo mundo fumando, e ai às vezes tem pessoas que acabam 

achando isso bonito, legal, sei lá e iriam ir atrás”. (E3) 

 

“[...] Eu acho que não é legal também não seria interessante, pois 

continuaria havendo um trafico e não iria alterar em nada.[...]” (E2) 

 

“[...] Porque acho que a legalização ás vezes ela possa, aumentar ainda 

mais o trafico porque muitas pessoas, ainda têm medo, de subir o morro 

para comprar a maconha ou pegar de algum lugar, por medo que o pai ou a 

mãe descubram, ou de ser tachado como viciado pela sociedade e eles 

tentam se fechar e não querer isso. [...]” (E3) 

 

 Hoje, o problema com o uso da maconha assume proporções que fogem a 

legitimação cultural. Existe um grande distanciamento do que é proposto nos 

discursos políticos aos resultados alcançados na pratica. As medidas de controle 

total têm-se mostrado ineficientes em todo o mundo. Desta forma a intensificação a 

luz de reduzir o uso da maconha não tem diminuído o problema. 

 Segundo Colares (2007) vários fatores impedem o combate às drogas no 
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nosso país, entre eles está a divulgação sensacionalista da mídia, anunciando 

grandes apreensões em dinheiro, o que é um estimulo para que muitos se 

aventurem em algo lucrativo, mesmo sabendo dos riscos do mundo do crime. Há 

também alguns artistas da mídia, que demonstram muitas vezes que as drogas 

alucinógenas aumentam a criatividade e a percepção sonora, facilitando a criação 

de trabalhos ate mesmo de cunho intelectual, o que infelizmente atrai mais adeptos 

iludidos por essas inverdades. Os traficantes não usam os tóxicos por saberem que 

eles o levariam ao vicio e em conseqüência a miséria pela decorrência do uso 

constante, o que afetaria o seu comercio ilícito.  Sendo assim não se pode tratar 

diferentemente o trafico, mantendo ilícita a conduta do trafico e lícita o uso da 

maconha, pois a liberação por si só agravaria o trafico e em conseqüência 

aumentaria o numero de usuários da maconha.  

Segundo pesquisa realizada por Fonseca (2007), com estudantes de 

psicologia acerca das representações sociais da maconha observou-se que o 

consumo da maconha normalmente apresenta três vertentes; aqueles que adotam 

posturas radicalmente contra o seu uso, associando-o à marginalização e à 

violência, que reflete na nossa sociedade os estereótipos negativos e preconceitos; 

outra posição diz respeito àqueles que defendem o uso da maconha com o objetivo 

de que se trata de uma erva natural e que não traz danos à saúde, como também 

não traz nenhum ônus à vida sociocultural do usuário.  

 

Grupo de adolescentes 

 

“[...] Tanto porque não ia tornar a pessoa mais, ia ter muito 
preconceito é uma coisa que não vai mudar, legalizada ou não vai 
continuar sendo uma droga”. (E6) 
 
“[...] eu acho que a legalização da maconha no Brasil não deve 
ocorrer porque o povo brasileiro é muito ignorante [...]” (E5) 
 
“[...] eu acho que não deveria ser liberada por que também querendo 
ou não ela é porta de entrada para outras drogas, por que não tem 
essa começa com a maconha se a pessoa não tem uma cabeça boa 
parte para outras drogas mais pesadas [...]” (E5) 
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A FAVOR DA LEGALIZAÇÃO DA MACONHA 

 

 Esta subcategoria refere-se a opinião dos entrevistados que são á favor da 

liberação da maconha em nossa sociedade. 

 A maconha e o haxixe são as drogas ilícitas mais prevalentes entre adultos e 

adolescentes nos EUA e outros países (BABOR, ROEBUCK, DONALDSON, 2002).   

O Relatório Mundial sobre Drogas (ONU-2004) assegura que 185 milhões de 

pessoas consomem drogas ilícitas em todo o mundo, o que representa 4,7% da 

população acima de 15 anos de idade (ou 3% da população global), sendo a 

cannabis (maconha e haxixe) a droga mais popular, com 146 milhões de 

consumidores (3,7% da população mundial acima de 15 anos ou 2,3% da população 

global). O National Institute on Drug Abuse (NIDA, 2002) mostra a evolução da 

incidência de novos usuários ao longo das décadas: em 1979, mais de 60% dos 

maiores de 12 anos haviam usado maconha pelo menos uma vez na vida; este 

número caiu para 33% em 1992 e voltou a subir para 50% em 1997, em 1999 mais 

de dois milhões de americanos já fizeram uso de maconha, dois terços destes entre 

12 e 17 anos.  

O número de novos usuários de maconha ao ano é o dobro de novos 

usuários de todas as outras drogas ilícitas juntas. Aproximadamente 1% da 

população americana com 12 anos ou mais preencheu critérios para diagnóstico de 

dependência de cannabis no último ano, destes 24% faziam uso diário, 48% uso 

semanal e 26% menos de uma vez por semana. 

Mais tarde em estudo longitudinal conduzido por Poikolainen e Lonnqvist 

(2001) na Finlândia, com 649 adolescentes na faixa de 15 a 19 anos, sendo estes 

testados novamente após cinco anos, verificou-se que a maconha é a primeira droga 

ilícita a ser usada. Do total da amostra 21,4% reportaram usar maconha por algum 

tempo. Dos 139 usuários, 89,2% tinham usado a maconha uma vez ou algumas 

vezes (cinco vezes) neste período. A iniciação da maconha estava relacionada aos 

grupos nos quais estavam inseridos, colegas, amigos, turma da escola.  

 Segundo Colares (2007), muitos dos que são a favor da legalização da 

maconha são profissionais da saúde por saber de seus fins terapêuticos, diante disto 

vários estudos foram, e estão sendo feitos no sentido de verificar sua eficácia no 

tratamento de câncer, glaucoma, asma, epilepsia, dentre outros. Aventa-se a 

hipótese de que a maconha possa ter propriedades anestésicas e antiasmáticas. . 
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Os estudos acerca de seu uso medicinal prosseguem, e é um dos argumentos para 

aqueles que defendam o uso da erva.  

Dessa forma as verbas hoje empregadas no combate ao narcotráfico 

poderiam ser revertidas para outras atividades relevantes na área social. Segundo 

Colares (2008): 

 

“A maconha é substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, 
incluída na Portaria 028/86 da DIMED, substituída pela portaria 
344/98, hoje instituída pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), que tem por objetivo proteger e promover a 
saúde da população garantindo a segurança sanitária de 
produtos da construção de seu acesso”. 

 

 

 Assim vale ressaltar que os grupos abaixo mesmo que de uma forma 

contraditória muitas vezes concordam com os autores: 

 

Grupo de Adultos 

 

“ [...] eu acho que se legalizado as pessoas vão ter um livre arbítrio para 
escolherem o que é certo, e o que é errado [...]” (E7) 
 
“[...] acho que seria uma boa coisa não seria ruim liberar [...]” (E8) 
 
“[...] a gente tem que por informação para eles, botar eles conscientes, 
botar pra eles que a maconha não é boa, é um tipo de droga, é mostrar 
para eles o que é certo e o que é errado, que não adianta nada proibir, 
porque proibir, é pior, porque eles tem desejos tem vontades [...]” (E9) 
 
“[...] sendo que os pais, professores, as pessoas tem que dar uma 
orientação aos jovens, sobre a legalização por isso eu sou a favor da 
legalização”. (E9) 
 
 “[...] eu acredito que os jovens entrem muito mais no mundo das drogas 
pela curiosidade ou sendo motivado pela, ou sendo incentivados pelo grupo 
ou pela situação justamente por ser ilegal. Em função disso acho que se as 
drogas fossem liberadas teríamos muito menos problemas com drogas na 
minha opinião”. (E10) 
 
“[...] acho que se não fosse proibido as pessoas não teriam tanta 
curiosidade [...]” (E11) 
  
 “Eu acho que talvez o consumo não fosse tanto se ela fosse legalizada 
como o álcool [...]” (E12) 
  
 
 



 39 

 Grupo de Jovens 

 

“Eu acho que tem que ser legalizada, porque quem quer usar que use, hoje 
as pessoas já usam como se fosse legalizada, ninguém mais é preso por 
usar maconha, tu pode ter certa quantidade e se tu for pego, tu é 
considerado usuário é como se fosse legalizado, todo mundo usa tem que 
ser legalizado mesmo, porque ai quem quer usar que use porque vai estar 
fazendo mal a si próprio não vai estar fazendo mal a mais ninguém alem de 
si mesmo.[...]” (E1) 
 
“[...] e até para ela passar a ser vista culturalmente pelas outras pessoas 
não só como uma droga, mas como uma substância relaxante, é obvio que 
em excesso como qualquer outra coisa faz mal, mas não vejo problema sou 
a favor”. (E4) 
 
“Eu acho que a maconha deveria ser legalizada, pois cada um ira saber o 
caminho ira tomar, sabendo disso a pessoa esta ciente das causas e 
conseqüências, com o uso da mesma” (E5). 

 

Ao findar esta categoria encontramos dados que denunciam a divisão de 

idéias e opinião quando a legalização ou não da maconha no Brasil. Denuncia na 

fala de alguns dos entrevistados a contradição de opinião, refletindo mais uma vez a 

falta de informação da população. 

  

   

4.4 Influência  

 

Essa categoria tem por objetivo saber se a legalização da maconha poderá 

causar alguma influência sobre a vida dos entrevistados sejam eles usuários ou não. 

 Assim como a humanidade, o uso de drogas foi se modificando. Nos anos 60, 

preservávamos um uso ritualístico, hoje, temos um uso que podemos definir como 

consumista. Com essas mudanças, novos pensamentos e novas pesquisas foram 

se desenvolvendo param que as ações planejadas pudessem ser efetivas e 

preservadas (SENAD, SENASP, 2008). 

 No Brasil, a idéia de uma suposta explosão do uso de drogas ilícitas foi aos 

poucos divulgada pela mídia e aceito pela opinião publica. Os primeiros estudos 

epidemiológicos feitos no Brasil, no final da década de 80, mostram que o numero 

de usuários de drogas ilícitas era relativamente pequeno. Porém, alguns anos mais 

tarde, no inicio da década de 90, o numero de usuários de maconha e cocaínas 

aumentaram relativamente (SENAD, SENASP, 2008). 

Artigos publicados em conceituados veículos de comunicação de massa, 
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brasileiros e ou estrangeiros, têm apresentado fortes argumentações a respeito da 

problemática. Ao examiná-los, com relativa compreensão e simplicidade, descobre-

se que a realidade brasileira é similar a de qualquer país capitalista ocidental. 

Quanto ao insucesso das estratégias utilizadas nos processos de educação e 

repressão à maconha. Descobre-se, ainda, que esta realidade está caminhando 

rapidamente para igualar-se a realidade de outros países da América latina, nos 

quais o consumo e o tráfico ganham, a cada dia, fama social revelando o nítido 

desinteresse, seja pelo Estado como também pelos responsáveis por projetos 

sociais, que acabam tendo uma ação duvidosa, favorecendo interesses pouco 

evidentes (JUNGERMAN, 2008).  

 O fato de a imprensa ter alardeado o aumento do uso abusivo de algumas 

drogas, anos antes de acontecer, pode ser encarado de várias formas: a mídia como 

incentivadora do uso pelo excesso de informação. Na verdade mídia, opinião 

publica, comportamento do uso de drogas e políticas publicas interligam-se em uma 

relação complicada (SENAD, SENASP, 2008). 

 Estas considerações levam a entender a complexa relação de opinião pública 

quanto a legalização ou não da maconha. Desta forma, nesta categoria podemos 

observar que prevalece entre os dois grupos a opinião de que a legalização da 

maconha não afetara influência no curso de suas vidas como demonstra o quadro a 

seguir. 

 

Quadro 3. Identificação da categoria Influência 

Influência dos participantes Adultos   Influência dos participantes Jovens 

Subcategoria Participantes Subcategoria Participantes 

Sofre influência E8;  E9  Sofre influência  E6; E4 

Não sofre 
influência 

E7; E10; E11; 

E12 

Não sofre 
influência 

E1; E2;  E3 ;E 5 

 

 

NÃO SOFRE INCLUÊNCIA 

 

  Esta subcategoria tem por objetivo apresentar o posicionamento dos 

entrevistados sobre a indiferença da legalização da maconha em suas vidas. 

  Lima (1992) afirma que a proibição das drogas como forma de prevenção é 
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centro de alguns questionamentos. O mesmo pesquisador argumenta que para os 

jovens é muito fácil a aquisição de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, por isso, a 

iniciativa e a decisão em usar ou não usar passa por uma seleção individual por 

mais que haja uma pressão contrária: “no uso das drogas a exposição é voluntária e 

a proibição não apresenta os resultados esperados”.  

A prevenção ainda é apontada como a principal maneira de alertar sobre os 

prejuízos causados pelo consumo de drogas. A generalização do problema ou 

abordagem fundamentada em questões morais é que pode levar ao fracasso dos 

trabalhos voltados para esta prevenção. 

 Segundo Colares (1999) Freqüentemente se discute a descriminalização das 

drogas, mais especificamente da maconha, com a idéia de que o problema vem da 

proibição penal e sua censura, e que se distanciando a conduta do crime e da pena, 

iria evitar-se o consumo dessa droga, o que não condiz com a realidade já que se 

verifica que descriminando a maconha no Brasil ocasionaria em sérios e 

devastadores resultados à sociedade.  

No Brasil ocorre um crescente debate, sobre a questão da descriminalização 

das drogas. Não há uma corrente única que defenda o princípio da 

descriminalização. Alguns querem que tal ação atinja todas as drogas, outros 

propõem que seja restringida às drogas leves. Alguns defendem que apenas o uso 

não sofra sanções penais outros pretendem uma liberação do uso e comércio de 

drogas. E ainda, há aqueles que são contra qualquer proposta de liberação 

(FERREIRA, 2008). 

A Revista Superinteressante, em janeiro de 2002, fez um pequeno balanço de 

argumentos presentes no debate público. Os argumentos pela descriminalização são 

de que a proibição mantém usuários longe dos serviços de saúde, permite que o 

produto ilegal seja vendido sem controle algum e não impede o surgimento de novos 

consumidores. Além disso, a maior parte dos crimes relacionados a drogas se da 

através da rede de comércio ilegal e não do uso em si. Por fim, há um argumento 

também de que cada pessoa é responsável e livre para fazer uso de um produto que 

pode causar malefícios ao seu próprio corpo. 

 Diante destes debates encontramos nas falas dos entrevistados opiniões que 

contemplam a indiferença da legalização da maconha em suas vidas. 
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Grupo de Adultos 

 
“[...] em minha vida, a legalização da maconha não vai me influenciar em 
nada [...]”. (E7) 
 
 
“Não na minha não, porque sendo que com a idade que já tenho eu jamais 
vou usar droga, talvez no meu meio talvez interfira mas na minha vida não”. 
(E10)  
 
“Olha na minha vida, na minha conduta em absoluto [...]” (E11) 
 
“Eu acho que a legalização da maconha na minha vida não influencia muito 
diretamente e pode haver mudanças na sociedade em geral, e 
consequentemente vai atingir a mim, mas na minha vida em particular não 
influencia em nada, pois não tenho contato com drogas, não tenho esse 
problema, então pra mim não vai mudar nada”.(E12) 

 

 

Grupo de Jovens 

 

“Ah eu acho que não vai ter influencia nenhuma sobre mim porque quem vai 
usar é que vai estar se prejudicando, em mim não vai ter influencia 
nenhuma vai continuar a mesma coisa que hoje, porque todo mundo fuma 
na rua em qualquer lugar e ninguém faz nada, vai continuar a mesma coisa 
só que ai vai ter o nome que é legalizado, que vaio ser oficial, mas não tem 
influencia nenhuma sobre mim [...]” (E1) 
 
“Na minha vida acho que não influenciaria de jeito nenhum  tanto por eu não 
ser usuário, e nem ser simpatizante coma  droga”.(E2) 
 
 
“Não influenciaria em nada porque eu não assumiria em publico que eu 
fumo[...]” (E5) 
 
  

 

SOFRE INFLUÊNCIA 

 

Está subcategoria tem por finalidade saber se a legalização da maconha 

influenciaria de alguma forma na vida das pessoas.  

 Segundo Firmo (2000), a maconha assim como outras drogas, como o cigarro 

e o álcool é vista como uma droga leve sem grandes danos para a vida das pessoas 

que as utilizam. Dessa forma existe a reivindicação para que ela seja legalizada para 

que as pessoas que as utilizam não sejam vistas, como criminosas ou fora da lei, 

elas querem o direito de não precisar se envolver com pessoas e lugares ilícitos para 
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poder adquirir o que julgam ser uma droga “normal”, exigem o direito de escolher o 

que é bom ou não para elas, querem exercitar o seu livre arbítrio da mesma forma 

que as pessoas vão ao supermercado ou a um bar consumir uma cerveja, ou 

comprar cigarros.  

 Bucher (1994) argumenta que ao invés de se procurar combater o consumo 

das drogas de uma forma repressora, deveria procurar-se um meio de reduzir seu 

consumo através de campanhas a fim de diminuir o seu uso. Não é proibindo 

totalmente o consumo das drogas ilícitas que iremos chegar a uma solução para o 

problema. Pois em muitos paises entre eles O Brasil, são justamente as drogas 

ilícitas as mais consumidas, e as maiores geradoras de abuso e dependência.Trata-

se dessa forma de uma epidemia incontestável a ser levada a sério diante da 

distorção do fenômeno introduzida pela pregação tantas vezes embaraçosa da 

prevenção ao uso de drogas.  

Em resumo, os argumentos contra as propostas de liberalização do uso de 

drogas são que estas causam danos à saúde do usuário e podem causar 

dependência e comprometer a produtividade o comportamento social destes 

indivíduos. Além disso, os usuários são mais suscetíveis ao crime e consomem mais 

recursos do sistema público de saúde. Por fim, a liberação ao uso faria aumentar o 

número de usuários (REVISTA CIÊNCIA HOJE, 2002). 

 Uma outra questão encontrada na fala dos entrevistados é a função da família 

na formação do indivíduo. Segundo Freitas (2002) O papel da família é muito 

importante em qualquer quadro de drogadição. Mostra que o dependente vem a ser 

apenas uma figura eleita e problemática na família, pois é geralmente na 

adolescência que se apresentam o quadro de drogadição devido às imensas 

mudanças corporais e psicológicas que o individuo sofre que acabam se refletindo 

em grandes modificações dentro da família. 

 Sendo assim muitos pais tendem a perguntar-se porque seus filhos usam 

drogas e não percebem que na procura da resposta incluem seus filhos como 

motivo. Sem saber que muitas vezes ele estão apenas em busca de afirmação para 

com seus pares amigos ou colegas. 

 De acordo com o autor supracitado a família tem um papel importante para 

qualquer futuro adicto, pois muitas vezes no primeiro porre que o adolescente toma 

os pais dizem “ele já é homem, já pode beber” ou coisas do gênero sem perceberem 

que estão contribuindo para um futuro alcoolista, por exemplo, ou em muitas casas 
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os pais não deixam os filhos falarem sobre drogas e lhes proporcionarem devidos 

esclarecimentos, os saem julgando e em vez de uma biblioteca com livros tem um 

bar com bebidas fomentando dessa forma a cultura do álcool. As famílias 

consideradas pré-adictivas são aquelas em que a estrutura é frágil e tanto o Pai 

quanto a Mãe tem dificuldade em exercer seus papeis de forma adequada, são 

pessoas de postura frágil perante seus filhos e grande dificuldade em educar e impor 

limites.   

Desta forma observamos algumas falas que concordam com os autores 

supra-citados: 

 

“[...] isso pode interferi na minha vida sim por causa dos meus filhos, 
principalmente por causa do meu filho adolescente [...]” (E9) 
 
“Acho que se ela fosse legalizada iria tirar essa cara de marginal, iria 
desmarginalizar os usuários, essa seria a única influencia que teria na 
minha vida, desmarginalizar o negocio”.(E 6) 
   
“[...] sobre usuários dessa droga, não ter problema de poder ser preso, e 
ser visto como uma pessoa ruim para a sociedade, eu vejo que a 
legalização seria uma coisa boa para mim, eu que sou um usuário [...]” (E4). 

 
“[...] Isso poderia prejudicar ainda mais muitos jovens e tal e acho que 
quando tem muitos amigos que fumam maconha, que fazem uso dessa 
substancia tu acaba meio que sendo empurrado para fumar sendo 
convidado e tals,  e se causa mesmo uma dependência tu vai acaba 
dependendo dessa substancia e vai precisar sempre de mais para se sentir 
bem”.(E8) 

 

Esta categoria demonstrou a influência ou não da legalização da maconha na 

vida dos entrevistados. Os dados indicam que existe um consenso quanto ao livre 

arbítrio de cada indivíduo não sendo a legalização da maconha a fonte principal para 

debelar esta problemática. Indicou também a importância da família na formação de 

seus pares. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O consumo de substâncias psicoativas sempre esteve presente na história da 

humanidade. Segundo Lima (1992), substâncias que anteriormente foram lícitas hoje 

figuram como ilícitas, ao mesmo tempo em que substâncias ilícitas em alguns países 

são totalmente toleradas em outros.  

Desta forma, o uso de drogas é um fenômeno global e a droga ilícita mais 

amplamente consumida atualmente no mundo é a cannabis da qual é usada a erva 

(maconha). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 10% das populações que 

vivem em centros urbanos de todo o mundo consomem abusivamente substâncias 

psicoativas, trazendo conseqüências graves para a saúde pública. Da mesma forma 

que uma pesquisa realizada pelo (CEBRID) Centro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas, há uma tendência mundial que aponta para o uso cada vez mais 

precoce de substâncias psicoativas, sendo que tal uso ocorre de forma cada vez 

mais pesada. 

 A UNODCP, (2009) demonstra que os principais problemas relacionados ao 

uso de drogas são: a demanda por tratamento a dependentes; as emergências, 

principalmente devido à overdose; incidência de doenças como AIDS, hepatite, etc; 

além da mortalidade causada pelo crime e pela violência relacionados ao tráfico. 

 Diante desta realidade entra em cena a questão da legalização ou não da 

maconha. Esta discussão toma importância no cenário nacional uma vez que vem 

colaborar com estratégias na construção e políticas públicas.  

A realidade contemporânea tem colocado novos desafios no modo como 

certos temas vêm sendo abordados, especialmente no campo da saúde. A 

construção de normas para a saúde deve ser coletiva. Os modelos assistenciais 

devem ser revistos com o objetivo de suprir as reais necessidades da população.  

Com base nestas reflexões esta pesquisa buscou investigar os efeitos da 

legalização da maconha entre adolescentes e adultos a fim de compreender a 

representação desta temática na sociedade atual e se existe diferença de opinião 

nas duas diferentes gerações. 

 Desta forma, com base nos dados coletados foi possível gerar quatro 
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categorias de análise para dar conta da questão investigada. A saber: 

conhecimento; informação; opinião e influência. 

  Na categoria conhecimento observou-se que são os adolescentes que 

apresentam um maior conhecimento sobre a maconha, mesmo baseados no senso 

comum. Ao avaliar os benefícios e os malefícios da maconha foi no grupo de adultos 

que encontramos a predominância de opinião em relação aos efeitos maléficos da 

referida substância.  

Conclui-se com esta categoria que ainda é precária o conhecimento da 

população a respeito da maconha de seus benefícios e malefícios. Vimos que a 

opinião pública diverge quanto aos efeitos da maconha e sua conseqüência, 

predomina no grupo de adolescentes a apologia da droga, no entanto, ao resgatar a 

literatura vigente observamos que não existe um consenso quanto aos malefícios e 

benefícios da maconha. 

Sabe-se que uma boa política de informação poderá agir em benefício de 

ações preventivas inclusive para diminuir os danos que a droga pode causar 

Ao analisar a categoria Informação,  depara-se novamente entre os dois 

grupos pesquisados a falta de conhecimento sobre a legalização da maconha. 

Questiona-se desta forma a falta de políticas públicas e de estratégias de ações 

preventivas que de conta de informar na busca de novos comportamentos do 

adolescente e/ou usuário.  

A prevenção ainda é apontada como a principal maneira de alertar sobre os 

prejuízos causados pelo consumo de drogas. A generalização do problema ou 

abordagem pouco fundamentada é que pode levar ao fracasso dos trabalhos 

voltados para esta prevenção. Mal informado o usuário não tem consciência dos 

prejuízos decorrentes do uso da maconha. 

Na categoria opinião , levantou-se dados acerca do posicionamento dos 

entrevistados a favor ou não da legalização da maconha e foi no grupo dos adultos 

que se encontrou o maior índice de opiniões a favor da legalização da maconha. Já 

o grupo dos adolescentes demonstraram contradição em suas falas, apesar de a 

grande maioria ser contra a legalização dois dos entrevistados pronunciaram-se de 

forma contraditória. Esta situação reforça mais uma vez a carência de informação e 

conscientização da população. 

Para finalizar, na categoria Influência pode-se observar que prevalece entre 

os dois grupos investigado a indiferença em suas vidas quanto a legalização ou não 
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da maconha. Sugerem a idéia de livre arbítrio, indicando que a decisão maior em 

usar ou não a droga é pessoal independente de ações externas. De outra forma, 

demonstrou a importância e a preocupação da família na formação de seus filhos. 

A coleta dos dados transcorreu dentro do planejamento proposto, não 

encontrando resistência por parte dos entrevistados que se propuseram 

prontamente a participar das entrevistas. 

A partir deste estudo sugere-se novas pesquisa que de conta desta temática: 

- Investigar as políticas públicas sobre a legalização da maconha. 

- O posicionamento das Instituições escolares sobre a legalização da 

maconha; 

- O significado da legalização da maconha com profissionais da saúde 

diretamente envolvidos com pacientes usuários de drogas.  
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