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Resumo: Este trabalho visa analisar o conflito discursivo presente nas 

audiências públicas promovidas pelo Senado Federal do Brasil em 2014, que 

discutiram a proposta de regulamentação do uso da maconha no Brasil. Apesar 

da discussão sobre a mudança da legislação referente ao uso de drogas ser 



pautada por um debate jurídico e médico, é possível perceber que há outro 

elemento nesta discussão que envolve questões morais/valorativas (percebe-se 

que os grupos envolvidos no debate frequentemente fazem alusão a concepções 

de ‘bem’ e ‘mal’ para se referir ao consumo da droga). Os sujeitos envolvidos no 

debate fazem parte de grupos sociais que tem interesses específicos em relação 

ao tema e fazem uso de diferentes ‘discursos’ (jurídicos, médicos e morais) para 

sustentar suas proposições sobre o que consideram ‘certo’ ou ‘errado’ em 

relação ao uso da maconha. Sendo assim, é possível considerar que os debates 

nestas audiências públicas são protagonizados por indivíduos e grupos de 

‘empreendedores morais’ que visam construir um novo fragmento da 

constituição moral da sociedade. Dito isto, o trabalho tem por objetivo 

compreender como os empreendedores morais envolvidos neste debate 

empregam discursos médico-científicos e jurídico-legais para sustentar suas 

proposições. Para tanto, foi resgatada a relação entre ‘poder-saber’ estabelecida 

por Foucault, visto que a discussão sobre a regulamentação da maconha se 

desenvolve de tal maneira que o conflito é entre o que é ‘verdadeiro’ e que é 

‘falso’ e as falas dos ‘especialistas’ são utilizadas para embasar os argumentos 

dos empreendedores que estão em conflito para estabelecer qual é a posição 

‘correta’.  

Palavras-chave: política de drogas; regulamentação da maconha; 

empreendedores morais; discurso jurídico-legal; discurso médico-científico.  

 

 

 

 

 

Introdução 
 

Nos últimos anos a discussão sobre a regulamentação do uso da 

Cannabis (popularmente conhecida como maconha) no Brasil tem se 

intensificado, principalmente após alguns países regulamentarem o uso da 

maconha nos últimos anos. No entanto, este tema ainda é bastante polêmico e 

envolve interesses de várias parcelas da sociedade. À primeira vista a solução 

para o “problema das drogas” passa pelo aumento da repressão ou pela 



liberação do consumo e da venda dessas substâncias proibidas. Deste modo, é 

possível perceber uma tendência à polarização entre discursos contra e a favor 

à regulamentação da erva. Todavia, a questão é muito mais complexa do que a 

dualidade “reprimir ou liberar” e o debate sobre regulamentação do uso da 

maconha, e consequentemente sobre a mudança na política de drogas no Brasil, 

envolve questões mais amplas como segurança e saúde pública, além de 

questões morais. 

Sendo assim, este artigo se propõe a analisar como se configura o 

cenário atual da discussão sobre a regulamentação do uso da maconha a partir 

da análise das Audiências Públicas realizadas no Senado Federal do Brasil em 

2014, que tinham por objetivo discutir uma possível regulamentação do uso da 

maconha no país. Os sujeitos envolvidos neste debate no Senado fazem parte 

de grupos sociais que tem interesses específicos em relação ao tema e fazem 

uso de diferentes ‘discursos’ (jurídicos, médicos e morais) para sustentar suas 

proposições sobre o que consideram certo ou errado em relação ao uso da 

maconha. Deste modo, é possível considerar que estes indivíduos e grupos, que 

aqui serão chamados de empreendedores morais, visam construir um novo 

fragmento da constituição moral da sociedade. Dito isto, e tendo em vista que os 

discursos jurídicos e médicos são centrais nesta discussão, o trabalho tem por 

objetivo compreender como os empreendedores morais envolvidos neste debate 

empregam discursos médico-científicos e jurídico-legais para sustentar suas 

proposições. 

Para tanto, o artigo foi desenvolvido em três momentos. Inicialmente, foi 

feito um breve resgate histórico das origens da proibição no Brasil até o contexto 

atual, com o intuito apontar como o debate sobre a politica de drogas se 

desenvolveu no Brasil durante o século XX e como a discussão sobre a 

regulamentação da maconha ganhou destaque no contexto atual. Em um 

segundo momento, foi feita uma discussão tendo como base a teoria do 

sociólogo estadunidense Howard Becker, em especial do conceito de 

empreendedores morais, e a relação estabelecida pelo francês Michel Foucault 

poder e saber. Por fim, foi feita uma breve análise do embate discursivo 

observado nas audiências públicas ocorridas no Senado Federal do Brasil, que 

trataram do tema da regulamentação da maconha.   

 



  



Das origens da proibição até o contexto atual 
No Brasil, medidas de controle social sobre o consumo da maconha 

ocorrem desde o século XIX1. No entanto, o combate mais sistemático em 

relação ao uso da maconha no Brasil só passa a ganhar força nas primeiras 

décadas do século XX. Deve-se destacar a emergência, a partir da década de 

1920, de um discurso médico-científico, que tinha fortes restrições ao uso da 

droga e defendia publicamente a proibição da maconha no Brasil. O uso deste 

discurso médico-cientifico teve uma importância significativa no combate ao uso 

da maconha, principalmente ao se considerar que entre o final do século XIX e 

início do XX, a medicina como saber científico está em processo de legitimação 

(Saad, 2010). Destacam-se neste processo intelectuais brasileiros, 

especialmente os oriundos da Faculdade Baiana de Medicina, em sua maioria 

adeptos de teorias eugenistas. Segundo estes ‘médicos-cientistas’ do inicio do 

século passado, o consumo da Cannabis, que teria sido introduzido pelos negros 

na sociedade brasileira, causava ‘degeneração mental e moral’, assim, o usuário 

de maconha era identificado como ‘marginal’ e ‘doente’, simultaneamente 

(Macrae e Simões, 2000). 

Naquele momento, houve uma conjunção de fatores que influenciaram o 

Brasil a proibir a maconha ainda na década de 1930. Além da crescente 

influência médico-científica no controle das drogas e da relação pejorativa 

estabelecida entre o uso da planta e as classes populares (em especial a 

população negra), houve também uma intensificação na pressão externa por 

mais rigidez dos Estados signatários dos acordos internacionais (firmados no 

inicio do século XX2) que visavam o controle das drogas. Estes foram três fatores 

que, interligados, tiveram muita influência na proibição da maconha no Brasil. 

Assim, a produção, o consumo e a venda da maconha foram proibidos em solo 

brasileiro em 1932.  

                                                        
1 A primeira medida legal de proibição da venda e do uso da maconha no ocidente é brasileira, 
determinada em 1830 pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
2  Segundo Rodrigues (2008), as políticas internacionais de proibição das drogas surgiram a 
partir de um movimento relativamente rápido e violento, que iniciou no século XIX, com as 
Guerras do Ópio na China e se estendeu até a Lei Seca, de 1919, nos Estados Unidos. Durante 
este período foram firmados os primeiros acordos internacionais que visavam controlar o 
consumo de drogas no mundo. Entre estes acordos destacam-se a Conferência de Xangai (1909) 
e o acordo realizado em Haia, na Holanda (1912).  



Décadas após o inicio do combate mais sistemático ao uso da maconha, 

sob influência do governo estadunidense, em 1961 foi realizada a Convenção 

Única sobre Entorpecentes, que estabeleceu os parâmetros da proibição das 

drogas em nível mundial. Este acordo foi implementado com mais rigidez do que 

qualquer outro acordo internacional sobre o tema, e apesar de a maconha não 

ser o alvo central desta convenção ela começou a ser considerada um “grande 

perigo” para a civilização ocidental. Poucos anos após este acordo, em 1964, se 

inicia o período da Ditadura Militar no Brasil, que duraria mais de duas décadas. 

O governo brasileiro, alinhado com a política externa estadunidense, seguiu à 

risca as recomendações externas sobre o controle das drogas.3 É neste contexto 

que o “problema das drogas” volta a ser debatido no Brasil, ocasionando debates 

no meio jurídico que culminaram com a reforma na legislação referente ao uso 

de drogas na década de 1970.  

Neste período, com popularização do hábito de fumar maconha na classe 

média, a figura do jovem “maconheiro-subversivo” começa a ser constituída, e 

além dela surge a figura do traficante de drogas como um “inimigo interno da 

nação” a ser eliminado. Efeito da fusão entre Ideologia de Segurança Nacional 

com a Ideologia de Defesa Social, a figura do “maconheiro” se tornou central 

para a elaboração de um discurso jurídico-legal sobre o controle das drogas no 

Brasil (Carvalho, 2007). Este discurso jurídico-legal foi ganhando espaço 

gradualmente no âmbito da segurança pública e, aliada ao discurso médico-

cientifico que considerava o usuário de drogas como doente e incapaz, foi 

determinante para a construção do modelo de combate às drogas no Brasil. 

No período mais repressivo do regime militar brasileiro houve a revogação 

de um artigo do Código Penal, em 1968, e a partir disso, uma sobreposição do 

discurso jurídico-legal sobre o discurso médico-cientifico com a equiparação 

legal entre traficantes e usuários, aplicando-lhes penas idênticas. Esta 

equiparação foi desfeita na Lei de Drogas de 1976, que conjugou as práticas 

discursivas que relacionavam o usuário como doente e o traficante como 

delinquente. A Lei de Drogas de 1976 vigorou no Brasil com algumas alterações 

pontuais até 2006, quando a Lei nº11343 foi aprovada. Este novo ordenamento 

legal retirou a pena de prisão para os usuários de drogas, que agora são punidos 

                                                        
3 Em 1964 foi publicado o Decreto-lei nº 54.216, incorporando ao ordenamento interno do país 
os acordos firmados na Convenção Única sobre Entorpecentes.  



com sansões socioeducativas, e deixou mais severa a pena para o tráfico de 

drogas, mas as práticas discursivas envolvendo a dicotomia usuário-doente e 

traficante-delinquente se mantiveram presentes nos discursos oficiais com o 

passar dos anos (Carvalho, 2007). 

A mudança na Lei de Drogas em 2006 é fruto de uma tímida reorientação 

da política de drogas brasileira observada no inicio dos anos 2000.  A partir deste 

período, o discurso médico começa novamente a ganhar destaque4 e se 

sobrepõem ao discurso jurídico no debate sobre a política de drogas no Brasil. 

Um reflexo disso é o fato de que na nova legislação de 2006 o usuário de drogas 

é considerado um doente que comete um crime, sendo assim não há mais a 

necessidade de condenar o usuário de drogas à prisão.  

Atualmente, as críticas à politica internacional de repressão ao consumo 

de drogas ganham cada vez mais força tanto no cenário político brasileiro quanto 

no cenário internacional. Os próprios dados da Organização das Nações Unidas 

(órgão responsável pelos principais acordos internacionais de controle das 

drogas durante o século XX) mostram que a proibição não tem conseguido 

combater o consumo de drogas mundialmente. Segundo o Relatório Mundial 

sobre Drogas de 20145, feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime (UNODC), o uso de drogas no mundo tem permanecido estável nas 

últimas décadas, o que demonstra que o modelo baseado na repressão não tem 

sido eficiente na tentativa de diminuir a produção, o consumo e o tráfico de 

drogas. 

No caso brasileiro, a discussão sobre a revisão da Lei de Drogas voltou a 

ganhar força nos últimos anos. Nesse sentido, a bandeira da legalização da 

maconha ganhou destaque com o surgimento de um movimento social de 

usuários de maconha: a Marcha da Maconha. Por mais que o movimento pela 

legalização da maconha no Brasil tenha origens na década de 1970, foi somente 

a partir do início do século XXI que estes grupos começam a ter maior projeção 

no cenário nacional e a participar mais ativamente dos debates sobre a politica 

                                                        
4 Neste sentido, destaca-se o fortalecimento das estratégias de redução de danos em 
contraponto ao ideal de Justiça Terapêutica, que visa a cura do usuário por meio da abstinência 
total do uso de drogas, mesmo contra a vontade do usuário (Rodrigues: 2006).    
5 O Relatório Mundial sobre Drogas de 2014 pode ser acessado em: 
https://www.unodc.org/documents/lpo-
brazil//noticias/2014/06/World_Drug_Report_2014_web_embargoed.pdf. Acesso em: 
02/07/2015. 



de droga no Brasil6. Além disso, o apoio público de algumas personalidades 

politicas à regulamentação da maconha (como o ex-presidente do Brasil, 

Fernando Henrique Cardoso) e a regulamentação do uso da maconha em alguns 

países, como no vizinho Uruguai e em alguns Estados norte-americanos, 

colocam esta substância no centro do debate público sobre a atual política de 

drogas brasileira. Ela geralmente é a primeira substância a ser citada nas 

discussões, seja pelo fato de ser a substância ilegal mais consumida no Brasil e 

no mundo, seja por ser considerada a “porta de entrada” para outras drogas mais 

“pesadas”. 

Além da Marcha da Maconha, das repercussões da regulamentação da 

maconha em outros países e do envolvimento de algumas autoridades políticas 

com grande influência no cenário político nacional, como o ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso, outro elemento ganha destaque no debate sobre o 

uso da maconha no Brasil: a discussão sobre o uso medicinal da Cannabis.  

As publicações de estudos científicos sobre os efeitos da Cannabis no 

organismo humano tiveram altos e baixos desde a década de 1960, quando foi 

isolado o tetrahidrocanabinol (THC), molécula da Cannabis responsável pelos 

efeitos psicoativos. Porém, estes estudos ganharam novo impulso a partir da 

década de 1990, quando foi descoberto o chamado ‘sistema endocanabinoide’7. 

A partir da descoberta deste sistema houve um aumento exponencial das 

pesquisas sobre os efeitos terapêuticos das diferentes moléculas da Cannabis, 

que além do THC, tem outras dezenas de moléculas, dentre as quais se destaca 

o canabidiol (CBD), substância utilizada na fabricação de alguns medicamentos 

usados no tratamento de casos graves de epilepsia.  Esta informação é de 

extrema importância para a análise do debate brasileiro sobre a regulamentação 

                                                        
6 Diversas manifestações com variados nomes ocorreram pautando a legalização da maconha a 
partir de 2002, mas foi somente em 2007 que o movimento se articulou nacionalmente em torno 
do nome Marcha da Maconha. A articulação do movimento pela legalização da maconha em 
torno do nome “Marcha da Maconha Brasil” tem ligação com o movimento internacional chamado 
Global Marijuana March, ou Marcha Mundial da Maconha, que ocorre anualmente no mês de 
maio em dezenas de países ao redor do mundo. Por este motivo as Marchas da Maconha no 
Brasil seguem o calendário internacional dos movimentos pela legalização, articulados em torno 
da Global Marijuana March, e ocorrem prioritariamente no mês de maio.  
7 No inicio da década de 1990 foram descobertos os locais do cérebro onde o THC atua, estes 
locais foram chamados de “receptores canabinoides”. Estes receptores formam um “sistema de 
comunicação que regula a memoria, o sistema imune, a fome, a sensação de dor e as nossas 
mudanças de humor, entre outros processos”. Este sistema foi chamado de “sistema 
endocanabinoide” e teve foi responsável pelo aumento das pesquisas científicas sobre os efeitos 
medicinais da Cannabis durante a década de 1990 (Araujo, 2012). 



da maconha, visto que a defesa da regulamentação do uso medicinal da 

maconha se tornou uma bandeira central para os movimentos antiproibicionistas.  

Entretanto, apesar de toda essa movimentação antiproibicionista e em 

defesa da legalização da maconha, este tema ainda encontra grande resistência 

entre a população brasileira. Segundo uma pesquisa realizada em 20148, a 

regulamentação da maconha para todos os fins é rejeitada por 78,9% dos 

brasileiros.  Outra pesquisa, encomendada pelo Senado Federal durante a 

realização das audiências que foram analisadas neste trabalho9, aponta que 

apenas 9% da população aprova a regulamentação da maconha para todos os 

fins. No entanto, nesta mesma pesquisa encomendada pelo Senado foi 

constatado que 57% dos entrevistados se disseram favoráveis à regulamentação 

da maconha para fins medicinais, enquanto na pesquisa citada anteriormente 

62,6% da população se posicionou favoravelmente à regulamentação para uso 

medicinal. Estes dados mostram que o uso medicinal da Cannabis tem muito 

menos resistência por parte da população do que o uso recreativo.  

Contudo, com as propostas de regulamentação da maconha ganhando 

repercussão no cenário nacional, é notável o crescimento de grupos que tem se 

organizado para fazer um empreendimento contrário à modificação da política 

de drogas, e em especial contra a regulamentação da maconha no Brasil para 

fins recreativos. É possível perceber a atuação de movimentos sociais 

antidrogas como o movimento Maconha Não10, de associações profissionais, 

como a Associação Brasileira de Psiquiatria, além de alguns parlamentares, 

como o Deputado Federal Osmar Terra (PMDB11) e o Senador Magno Malta 

(PR12). Neste cenário, é interessante destacar a atuação de grupos religiosos 

evangélicos, que já contam com uma significativa bancada no parlamento 

brasileiro.  

                                                        
8 A pesquisa realizada pelos institutos CNT/MDA foi realizada em agosto de 2014 em todo o 
território nacional e está disponível em: 
http://www.cnt.org.br/Paginas/Agencia_Noticia.aspx?noticia=pesquisa-119-cnt-mda-maconha-
aborto-discriminacao-19082014. Acesso em 30/06/2015. 
9 A pesquisa do DataSenado foi realizada entre junho e julho de 2014 em todo o território nacional 
e está disponível em: 
http://www.senado.gov.br/senado/datasenado/pdf/datasenado/DataSenado-Pesquisa-
Legalizacao_da_maconha.pdf. Acesso em 30/06/2015. 
10 Mais informações sobre o movimento estão disponíveis em: 
http://maconhanao.blogspot.com.br/. Acesso em 30/06/2015.  
11 Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
12 Partido da República. 



Os grupos contrários à regulamentação da maconha e críticos à atual lei 

de drogas brasileira, por considerá-la muita branda, aumentaram suas 

movimentações a partir do anúncio da realização das audiências públicas 

ocorridas no Senado brasileiro em 2014, como pode ser observado no caso do 

movimento Brasil Sem Drogas, que foi criado em função das audiências públicas 

e contou com o apoio de diversas entidades como algumas seções da Ordem 

dos Advogados do Brasil (especialmente as seções dos Estados do Ceara e da 

Paraíba), a Frente Evangélica Nacional de Ação Social e Política (FENASP), a 

Federação Espírita Brasileira, o Rotary Club, a Associação Brasileira de 

Psiquiatria, a Associação dos servidores da Polícia Federal e a Arquidiocese de 

São Paulo. De outro lado, a sugestão de projeto de lei que provocou as 

audiências públicas que foram analisadas neste artigo foi feita por um ativista 

antiproibicionista, que contou com o apoio de movimentos ligados à defesa da 

regulamentação da maconha para conseguir as 20 mil assinaturas necessárias 

para colocar sua sugestão em pauta na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal do Brasil. 

 É neste contexto que se insere os debates sobre a regulamentação da 

maconha que serão analisados aqui. No entanto, antes de apresentar o atual 

conflito discursivo entre estes grupos antagônicos, se faz necessário apresentar 

alguns pressupostos teóricos que orientam este trabalho. 
 

Os empreendedores morais e a disputa pela “verdade” 
 

O conceito de empreendedores morais foi cunhado pelo sociólogo 

americano Howard Becker, que ao estudar o processo de proibição da maconha 

no início da década de 1930 nos Estados Unidos, percebeu que havia interesses 

de determinadas parcelas da sociedade pelo combate sistemático às drogas, e 

em especial a maconha. 

Para Becker (2008: 15) “todos os grupos sociais fazem regras e tentam, 

em certos momentos e em algumas circunstâncias, impô-las.” O autor percebeu 

que os diferentes grupos sociais criam suas regras específicas e “à medida que 

as regras de vários grupos sociais se entrechocam e contradizem, haverá 

desacordo quanto ao tipo de comportamento apropriado em qualquer situação 

dada” (Becker, 2008: 27). Estas regras quando conseguem ser impostas por um 



grupo, ou por pessoas envolvidas em ação coletiva, “definem situações e tipos 

de comportamentos a elas apropriados, especificando algumas ações como 

‘certas’ e proibindo outras como ‘erradas’” (Becker, 2008: 15). 

Deste modo, é possível identificar vários fatores levam uma droga a ser 

considerada ilegal em determinado contexto político-social. Uma regra nunca 

surge do nada, sempre há algum fato, ou uma sequência deles, que provocam 

a movimentação de algum grupo social no sentido de impor uma regra. Neste 

sentido, um dos fatores que se deve levar em conta para compreender o 

processo de imposição de uma regra é a atuação destes grupos e indivíduos que 

Becker (2008) chamou de empreendedores morais. 
  

Onde quer que as regras sejam criadas e aplicadas, deveremos estar 
atentos quanto à possível presença de um individuo ou grupo 
empreendedor. Suas atividades podem ser propriamente chamadas de 
empreendimento moral, pois o que empreendem é a criação de um 
novo fragmento da constituição moral da sociedade, seu código de 
certo e errado (Becker, 2008: 151). 

 
Segundo Becker (2008), a formulação de uma regra específica encontra 

suas origens em declarações vagas e generalizadas que podem ser chamadas 

de valores (Becker, 2008: 137). Mas “como valores só podem fornecer um guia 

geral para a ação [...] em situações concretas, as pessoas desenvolvem regras 

especificas mais estritamente ligadas às realidades da vida cotidiana” (Becker, 

2008: 138). Como valores são ambíguos e gerais e podem ter varias 

interpretações, os empreendedores sentem a necessidade de impor 

juridicamente a regra, e quando a regra é sistematizada e garantida legalmente, 

ela é aplicada em forma de lei. 

 Sendo assim, ao analisar o atual debate sobre a regulamentação do uso 

da maconha através das audiências públicas realizadas no Senado Federal do 

Brasil, também é possível identificar alguns grupos e indivíduos que atuam como 

empreendedores morais. Neste sentido, o conflito entre proposições contrárias 

e favoráveis à regulamentação da maconha é entendido aqui como um conflito 

entre empreendedores morais que fazem uso de diferentes discursos para 

defender a incorporação de seus valores no “código de certo e errado” da 

sociedade. A incorporação destes valores passa pela elaboração de uma regra, 

que algum grupo empreendedor consegue impor sobre o outro. Entretanto, neste 

caso, a regra seria imposta não para proibir um comportamento e sim para retirar 



uma noção de “errado” daquilo que Gilberto Velho chamou de “código 

sociocultural”. Assim, é possível perceber que, no caso da proibição da 

maconha, aqueles indivíduos que defendem valores divergentes dos aceitos 

pelo código de “certo” e “errado” da sociedade fazem uma “leitura diferente de 

um código sociociocultural”, e isso “não indica apenas a existência de ‘desvios’, 

mas sobretudo, o caráter multifacetado, dinâmico e, muitas vezes, ambíguo da 

vida cultural” (Velho,1979: 21).  

Segundo Escohotado (2007), no caso da relação do homem com as 

drogas, a mudança social e a mudança na moralidade devem ser entendidas 

como sendo a mesma coisa. Segundo o autor, “apesar da formidável estrutura 

de interesses econômicos que tem suscitado a proibição, o assunto é e seguirá 

sendo um assunto de consciência” (Escohotado, 2007:19)13. Escohotado (2007) 

ainda afirma que seria ingênuo considerar que os critérios de moralidade estejam 

submetidos aos critérios científicos. Deste modo, pode-se considerar que “a 

categorização de uma substância como ‘droga’ é originada numa convenção 

social e cultural arbitrária” (Bergeron, 2012:17). 

Contudo, mesmo considerando a centralidade dos conflitos morais neste 

debate, ao se debater a política de proibição das drogas deve-se destacar que 

“foram os saberes médico-farmacológicos os nominalmente acionados, na 

grande maioria dos casos, para fundamentarem cientificamente tais politicas de 

repressão” (Vargas, 2008: 54). Além disso, a partir do momento em que algumas 

substâncias são consideradas ilícitas, surge a necessidade de criação de 

politicas repressivas de controle destas substâncias e, deste modo, o saber 

jurídico-legal também é acionado. Assim, de acordo com Vargas (2008: 54), “as 

políticas de repressão a partir de então tonadas hegemônicas em torno das 

drogas consideradas ilícitas tiveram, nominalmente, um duplo fundamento: 

médico e jurídico”. 

 Ao realizar um breve resgate histórico sobre o início da repressão ao uso 

da maconha no Brasil é possível perceber a atuação destes saberes médico-

cientifico e jurídico-legal. No inicio do século XX, pode-se perceber uma 

movimentação de parte da comunidade médica brasileira que começa a 

                                                        
13 Esta é uma tradução livre. A passagem original é a seguinte: “a pesar de la formidable 
estructura de intereses económicos que ha suscitado la Prohibición, el assunto es y siguirá 
siendo um assunto de consciência” (Escohotado, 2007:19). 



relacionar criminalidade como um fenômeno físico e hereditário. É neste período 

que surge a figura do médico-politico que trazia para si a responsabilidade de 

“sanear a nação”, “prevenir antes de cuidar” e “erradicar o mal pela raiz” (Saad, 

2010: 107). Naquele momento, o hábito de fumar maconha era identificado nos 

meios acadêmicos como doença transmissível de população para população e 

devia ser combatido. 

Décadas após o inicio da proibição da maconha no Brasil também é 

possível perceber a construção de um discurso jurídico-legal que justifica a 

necessidade de proibição e repressão das drogas no país. De acordo com 

Carvalho (2007), a partir dos anos 60 houve influência de um tripé ideológico que 

reunia a Ideologia de Defesa Social, os Movimentos de Lei e Ordem e a Ideologia 

de Segurança Nacional, que ajudou a estabelecer um discurso jurídico-legal que 

culminou com a reforma na legislação referente ao uso de drogas (na década de 

1970), e que serviu como base para a instauração de um modelo brasileiro de 

controle ao uso de drogas.  

Atualmente, ao observar as Audiências Públicas ocorridas no Senado 

Federal sobre o tema da regulamentação da maconha, é possível perceber que 

o embate entre as concepções valorativas propostas pelos empreendedores 

morais é uma questão praticamente inconciliável. No entanto, como a lei que se 

pretende modificar versará sobre questões jurídico-legais, embasados por 

argumentos médico-científicos, deve-se destacar a importância das falas de 

especialistas que utilizam “atos discursivos sérios” para sustentar seus 

argumentos.  

Esta noção de ato discursivo sério é uma forma, proposta por Rabinow e 

Dreyfus (1995), de dar aplicação empírica ao conceito de enunciado, proposto 

por Foucault ainda em sua fase arqueológica. Estes atos discursivos sérios “tem 

a pretensão de se constituírem em saber”, assim, eles se tornam “objetos a 

serem estudados, repetidos e transmitidos” (Rabinow; Dreyfus, 1995: 54). O ato 

discursivo sério é um ato de fala (speech act) investido de um valor de verdade 

e embasado por uma autoridade cientifica, ou seja, ele não é apenas um ato de 

fala cotidiano, ou um “ato discursivo cotidiano”.  

No entanto, não são somente os especialistas das áreas médicas e 

jurídicas que mobilizam estes atos discursivos sérios em suas proposições. Os 

empreendedores morais que estão presentes neste conflito também acabam se 



apropriando destes saberes, para sustentar suas proposições que são, em 

última instância, orientados por valores e por um modo de vida específico. Mas 

como na discussão feita nas audiências públicas não existe um critério objetivo 

para determinar o que é “verdadeiro” e o que é “falso” entre os enunciados 

conflitantes, este critério é estabelecido a partir da disputa de poder entre os 

empreendedores morais. Deste modo, se coloca outra questão central para a 

compreensão do embate envolvendo posições antagônicas sobre o modo de se 

regular o consumo da maconha no Brasil: a relação proposta por Michel Foucault 

entre poder e saber. 

Inicialmente, deve-se chamar a atenção para o fato de que, para Foucault 

(2005), o poder não é algo que emana de algo ou de alguém e que se pode 

perder, ganhar ou transferir para outrem. Para Foucault (2005), o poder é algo 

que circula e que deve ser entendido como uma relação. Compreender como se 

estabelecem as relações de poder é central no pensamento de Foucault, neste 

sentido, a noção de discurso não pode ser pensada fora destas relações de 

poder. O autor nos diz que “o discurso é uma série de elementos que operam no 

interior do mecanismo geral do poder” (Foucault, 2010: 254). Desta forma, o 

discurso deve ser entendido como uma série de acontecimentos “através dos 

quais o poder é vinculado e orientado” (Foucault, 2010: 254). 

Foucault (1985) apresenta uma concepção de poder onde ele não é visto 

de forma negativa, como algo que seja exclusivamente repressivo. Deste modo, 

Foucault propõe que “o que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito 

é simplesmente que ele não pesa só como uma força que nos diz não, mas que 

de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 

discurso” (Foucault, 1985: 8). Apresentar o poder de forma produtiva implica em 

considerá-lo uma condição para a definição de verdade, e não um obstáculo que 

impede que ela se revele. Foucault ainda chama a atenção para o fato de que a 

verdade “é objeto de debate político e de confronto social” (Foucault, 1985: 13). 

Deste modo, segundo Foucault (1985: 13) existe um combate pela verdade ou 

“em torno do estatuto da verdade e do papel econômico-politico que ela 

desempenha”.  

Neste sentido, a verdade “só pode se manifestar a partir de sua posição 

de combate, a partir da vitória buscada, de certo modo no limite da própria 

sobrevivência do sujeito que está falando” (Foucault, 2005: 61). Ou seja, a 



disputa em torno do que é considerado verdadeiro só pode se manifestar a partir 

de um conflito de forças, tal qual ocorre no embate entre empreendedores morais 

no caso da regulamentação do uso da maconha. 
 

“[...] se a relação de força libera a verdade, a verdade, por sua vez, vai 
atuar, e em última análise só é procurada, na medida em que 
efetivamente puder se tornar uma arma na relação de força. Ou a 
verdade fornece a força, ou a verdade desequilibra, acentua as 
dissimetrias e finalmente faz a vitória pender mais para um lado do que 
para o outro: a verdade é um mais de força , assim como ela só 
manifesta a partir de uma relação de força” (Foucault, 2005: 61-62). 

 

Sendo assim, parte-se da ideia de que existe uma disputa para se 

determinar quais atos discursivos sérios são “verdadeiros” e quais são “falsos” 

nos discursos proferidos pelos empreendedores morais. Já que no embate 

discursivo sobre a política de drogas existem atos discursivos sérios que servem 

de base para os argumentos contrários e favoráveis à regulamentação da 

maconha, é possível afirmar que a modificação do código sociocultural (a noção 

de “certo” e “errado”) deve ser analisada levando em consideração a constituição 

de “regimes de verdade”, que por sua vez tem relação direta as disputas pelo 

poder.  

Deste modo, as considerações que serão feitas a partir de agora sobre o 

conflito discursivo nas audiências públicas que debateram a regulamentação da 

maconha no Brasil partem da ideia de que estas audiências são uma espécie de 

arena onde estão em conflito diferentes empreendedores morais e diversos 

profissionais da área médica e jurídica, que através de um embate discursivo 

tentam estabelecer o que é “certo” ou “errado” e o que é “verdadeiro” ou “falso” 

nesta discussão sobre a produção, consumo e venda da Cannabis.  

 
As audiências públicas sobre a regulamentação da maconha no Brasil 

 

Para melhor compreensão de como se articulam os discursos envolvidos 

na discussão sobre a regulamentação do uso da maconha, aqui serão 

analisadas brevemente as Audiências Públicas promovidas pela Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal do Brasil, 

que tinham por objetivo discutir a possibilidade da regulamentação do uso da 

maconha no país. Estas audiências tiveram o objetivo de discutir a sugestão nº8 



de 201414, que trata da regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial 

da maconha.  

A sugestão de projeto de lei foi enviada pelo cidadão André de Oliveira 

Kieper, do Estado do Rio de Janeiro, e alcançou apoio superior a 20 mil 

manifestações individuais (garantindo o direito de ser apresentado como projeto 

de lei à CDH, conforme regulamento). Sob a relatoria do Senador Cristovam 

Buarque (PDT15), que teve a tarefa de elaborar um parecer favorável ou contrário 

à sugestão de projeto de lei16, estas audiências ocorreram entre os dias 02 de 

julho de 2014 e 13 de outubro de 2014, sendo um total de seis audiências e 

contabilizando mais de 30 horas de debate17, cada uma com um tema específico, 

abordando a regulamentação da maconha de diferentes maneiras. Deste modo, 

foram debatidos temas como: os impactos da regulamentação da maconha na 

saúde pública e na produção científica sobre o tema, e os impactos da 

regulamentação da maconha na segurança pública e no sistema judiciário. 
Para fomentar a discussão, em cada audiência foram convidadas pessoas 

consideras especialistas sobre o tema em questão. Assim, é possível perceber 

uma diversidade de especialistas participando do debate, de psiquiatras e 

neurocientistas a juízes criminais e delegados de polícia. Após as falas dos 

convidados a discussão é aberta ao público, que também apresenta diversas 

opiniões sobre o assunto. Este público é composto por pessoas de diferentes 

características que estão envolvidas com o debate da política de drogas 

cotidianamente, de usuários de maconha e outros ativistas defensores da 

legalização a religiosos e ativistas de ONGs que se dedicam ao tratamento de 

dependentes químicos. Deste modo, é possível perceber que a maioria dos 

envolvidos no debate tem algum tipo relação com o sistema de repressão às 

drogas no Brasil, seja aplicando a lei (juízes, delegados, policiais, profissionais 

                                                        
14 A sugestão nº 8 de 2014 está disponível em: 
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=145345&tp=1.  
15 Partido Democrático Trabalhista. 
16 O parecer do Senador Cristovam Buarque foi favorável à continuidade do debate, 
especialmente sobre o uso medicinal da maconha, mas ainda precisa ser submetido ao voto do 
colegiado parlamentar da CDH. Em caso de aprovação a sugestão vira projeto de lei da CDH e 
nessa condição passa a tramitar no Congresso Nacional. O parecer do Senador Cristovam 
Buarque está disponível em: http://smkbd.com/wp-content/uploads/2014/11/sf-sistema-sedol2-
id-documento-composto-31214-1.pdf. Acesso em: 01/06/2015. 
17 A acessória de comunicação do Senado Federal disponibilizou a gravação das audiências em 
DVD para esta pesquisa, e as transcrições foram feitas a partir das notas taquigráficas feitas 
durante as audiências e posteriormente publicadas no site do Senado Federal. 



de saúde), seja sendo o alvo de aplicação da lei (usuários de maconha e ex- 

usuários).  

Também foi possível perceber que existem três eixos temáticos que 

perpassam todas as audiências. O primeiro tema está relacionado a concepções 

morais e valorativas que estão no centro da polarização entre proibicionistas e 

antiproibicionistas. O segundo tema diz respeito à preocupação com a 

segurança pública e com o controle do uso das drogas por parte do Estado 

brasileiro. O terceiro tema está relacionado a uma questão de saúde pública e 

conhecimento científico. Estes temas foram abordados de diferentes formas a 

partir de concepções jurídico-legais, medico-cientificas e morais.  

Sobre o conflito entre concepções morais e valorativas, é possível 

perceber a existência de falas que nem sempre se preocuparam em tocar no 

tema proposto para as reuniões e nem em dialogar com os argumentos e 

ponderações dos convidados da mesa. Os assuntos mais recorrentes nas falas 

do público foram a preocupação com “os jovens”, com “a família” e com o “bem” 

da sociedade.  Além disso, pode-se perceber a associação entre o uso da 

maconha e o uso de outras drogas que causam o “mal” na sociedade (a maconha 

seria a porta de entrada para as outras drogas).  

Nesse sentido, um bom exemplo do uso de categorias como “bem” versus 

“mal” pode ser observado na discussão sobre o uso recreativo, onde há, 

aparentemente, um conflito inconciliável. Isso se deve ao fato de que a 

divergência em relação ao uso recreativo está centrada em um conflito de 

valores, entre dois “modos de vida” distintos, sendo esta a principal divergência 

entre proibicionistas e antiproibicionistas. Por um lado, há a defesa do uso da 

maconha como fazendo parte de um “modo de vida desviante”. Este uso é 

estigmatizado na sociedade brasileira e é por isso que muitos grupos de usuários 

buscam um reconhecimento desta visão de mundo a partir de seus 

empreendimentos. Por outro lado, há a defesa de um “modo de vida abstêmio”, 

onde o uso da maconha além de causar danos à saúde causa também um 

comportamento imoral, colaborando assim para uma “inversão de valores”.  

Entre os sujeitos defensores da proibição, a referência a valores baseados 

em um modo de vida fica claro na fala de alguns indivíduos, como na fala de um 

militante do Movimento Ativista da Paz pela Vida que assinalou, na segunda 

audiência, que “nós temos que pensar [a questão das drogas] como família, 



como cidadão de bem”. Na mesma linha de raciocínio, um representante da 

FENASP (Frente Evangélica Nacional de Ação Social e Política) apontou que 

“tem atravessado este país para combater veementemente tudo aquilo que vem 

contra a destruição da vida e da família”. Um religioso ainda comentou que o 

objetivo destas audiências era “legalizar o mal no meu país, e enterrar a minha 

honra, a minha dignidade, e a de milhares de pais e mães que perderam suas 

filhas”. Na quarta audiência, outro religioso indica que: “o caminho da droga é 

sempre o mesmo. Todos nós temos dentro de nós o mal. Esse mal vem para 

fora de alguma forma. Agora, quando existe um agente que o ativa, isso é muito 

preocupante”. O mesmo religioso ainda conclui: “então, falo de um mal. A droga, 

a maconha, vai apenas dar início a um mal maior dentro de cada um que usa a 

droga”. 

Do outro lado, pode-se perceber que os empreendedores morais 

favoráveis à regulamentação da maconha também fazem referência a um 

conjunto de valores que dizem respeito a um modo de vida, neste caso um modo 

de vida desviante, ligado ao que alguns chamam de “cultura canábica”. Como 

pode ser visto na fala de um usuário e ativista: “a propaganda proibicionista das 

últimas décadas causou um dano moral à cultura canábica, associando o termo 

popular maconha com a marginalidade e a subversão, alimentando uma fobia 

entre classes”. Outro usuário e ativista fala da rede de relações entre os 

“maconheiros”, “a gente também tem uma rede de relações que é formada 

através do uso social que é muito importante na vida social do maconheiro 

mesmo, os amigos dele que fumam maconha [...] A gente tem uma rede de 

relações e isso é importante”. Alguns outros indivíduos ainda fazem referência à 

“normalidade” do usuário de maconha, como é demonstrado no caso de um 

usuário recreativo que diz: “sempre fui normal como qualquer outro maconheiro”. 

Outro ao se apresentar diz: “eu sou de São Paulo, tenho 25 anos, sou usuário 

de maconha, sou cabeludo e barbudo e tenho o maior orgulho disso”. Além disso, 

pode-se destacar a fala de um militante da Marcha da Maconha que defende o 

modo de vida pacifico do “maconheiro”: “estou, aqui, pela paz; sou maconheiro, 

não estou aqui para brigar, sou da paz!”. 

O fato de haver esta polaridade entre defensores e combatentes do uso 

psicoativo da Cannabis fez com que algumas outras questões que chamaram a 

atenção já nas primeiras audiências aparecessem em outras reuniões com mais 



frequência. Uma delas é a necessidade de separar o debate do uso recreativo 

do uso medicinal (diferença entre o medicamento e droga). Outro elemento que 

aparece é a desqualificação dos argumentos dos participantes da mesa, nesse 

caso, de pessoas com cargos políticos e administrativos em órgãos 

responsáveis por regular o uso de drogas. Estas situações aparecem com mais 

frequência a partir da terceira audiência que teve como tema as repercussões 

da regulamentação da maconha na ciência e na saúde pública. 

A relação entre a regulamentação da maconha, os efeitos na saúde 

pública e o avanço científico no tratamento de algumas doenças, foi um tema 

que recebeu bastante atenção durante as audiências. De um lado, percebe-se o 

posicionamento de que a maconha, além de causar danos à saúde, é a “porta 

de entrada” para outras drogas “mais perigosas”, ou seja, a regulamentação da 

maconha causaria um problema de saúde pública. Além disso, muitos defendem 

que a utilização da maconha para fins medicinais ainda não tem resultados 

seguros e que só deve ser liberado a manipulação de algumas moléculas da 

Cannabis, visto que a regulamentação do uso medicinal da planta (sem 

evidencias de que todas as moléculas da Cannabis têm resultados seguros) 

causaria mais problemas do que benefícios.  

No outro lado, existe um posicionamento que defende o uso da maconha 

no tratamento de varias doenças, já que ela poderia ser base para elaboração 

de vários tipos de medicamentos. Neste sentido, existe a defesa da liberação da 

planta Cannabis para estudos científicos, em oposição a aqueles que defendem 

somente a manipulação de algumas moléculas da planta em laboratório. Esta 

discussão sobre o uso medicinal da maconha foi a mais citada durante as 

audiências e aqui será destacado um exemplo deste embate. 

 Os exemplos envolvendo este tipo de discussão acabam sempre caindo 

no debate entre o que é “verdadeiro” ou “falso” cientificamente. No entanto, como 

não existem critérios objetivos para definir o que é cientificamente aceito ou não 

durante as audiências, existe uma tentativa constante de desqualificar o 

argumento contrário como ativista/militante.  Um exemplo pode ser observado 

na discussão entre um psiquiatra e um neurocientista durante a terceira 

audiência e na intromissão de um ativista defensor da proibição durante a 

discussão.  



O Dr. Renato Malcher ao fazer sua exposição na mesa fez a seguinte 

afirmação sobre os efeitos positivos da Cannabis: “Aqui são os efeitos: efeito 

ansiolítico; imunossupressor – suprime inflamações; efeito anti-inflamatório; 

efeito bactericida, fungicida, antiviral; impede a proliferação de tumores, de 

câncer; vasodilatador; neuroprotetor – protege neurônios contra hiperativação 

[...]”. O Dr. Fabio Gomes Matos de Souza posteriormente questionou o 

veementemente os dados apresentados pelo neurocientista. O psiquiatra afirma 

que “algumas falas aqui vão longe da verdade em termos científicos. Dizer que 

maconha é um neuroprotetor? Não é verdade, não é verdade! Ela causa 

disfunção na conexão. Ela causa disfunção na conexão. Isso está sendo dito não 

por mim, mas por Nora Volkow. E é fácil o acesso”. No mesmo momento o Dr. 

Renato Malcher respondeu da mesa: “você leu errado!”. Logo após, um ex-

deputado da Bahia e militante do movimento Brasil Sem Drogas saiu em defesa 

do Dr. Fabio:  
[...] o Dr. Fábio falou agora há pouco, que é um especialista. Eu não 
sou especialista, eu sou um ser político. Ele é um técnico, um 
especialista, como é ou parece ser o Sr. Renato. Bom, eu não o 
conheço pessoalmente. Eu conheço o Fábio. O Renato teve 40 
minutos – eu contei aqui, Senador –, 40 minutos para a exposição dele, 
que, na minha opinião, não foi de técnico; foi de um verdadeiro ativista. 
Ele fez apologia ao uso da maconha no Brasil. Apologia! 

 
Logo após esta insinuação, o Senador Cristovam Buarque pediu respeito 

com o convidado da mesa, e em seguida o militante do Brasil Sem Drogas 

respondeu: “Senador, o senhor vai me deixar falar? Pelo amor de Deus! Eu estou 

aqui falando para o Brasil. Eu sou defensor da saúde dos brasileiros”.  

Sobre a discussão de “saúde” e “doença”, fica clara a posição de muitos 

sujeitos contrários à regulamentação de que o uso do canabidiol (CBD) deve ser 

diferenciado do uso do tetraidrocanabinol (THC). Enquanto o primeiro é tido 

como principal molécula de uso terapêutico da maconha, o segundo é conhecido 

por ser a substância psicoativa presente na Cannabis. Como o CBD não possui 

propriedades psicoativas, ele é de mais fácil aceitação. Neste sentido, surgem 

propostas de regulamentar o CBD para uso em laboratório, evitando assim a 

regulamentação da planta Cannabis (que possui tanto o CBD quanto o THC). 

Alguns ainda defendem se deve fazer uma diferenciação entre o remédio ou 

medicamento (CBD) e a “droga” ou a “maconha fumada” (TCH). 



 É interessante ainda destacar que houve algumas manifestações em 

defesa da estratégia de redução de danos e das comunidades terapêuticas 

(orientadas pelo ideal de Justiça Terapêutica). Se de um lado existe a defesa do 

tratamento baseado na autonomia do usuário e na não obrigatoriedade da 

abstinência; do outro lado existe a defesa de que o usuário não tem condições 

de decidir por si próprio se deve fazer o tratamento, e de que a abstinência é a 

única forma possível de curar a dependência química. 

Em relação ao tema da segurança pública, a grande questão levantada 

durante as audiências é se regulamentação da maconha teria efeitos positivos 

ou negativos sobre o controle do tráfico de drogas e sobre a violência relacionada 

ao tráfico. Deste modo, de um lado há uma posição que coloca a causa do tráfico 

na proibição. Este argumento defende que, mesmo com toda a repressão ao uso 

de drogas, os consumidores e as drogas não deixaram de existir e que o tráfico 

e a violência são gerados pela proibição, já que se não fosse proibido não 

haveria comercio ilegal; enquanto no outro extremo há a defesa da ideia de que 

o consumo e a disponibilidade de drogas no mercado ilícito são os causadores 

do “problema das drogas”. Assim, combatendo o consumo e o acesso às drogas, 

o Estado poderia controlar melhor este problema social. 

Nas discussões em torno deste tema é possível perceber de forma mais 

clara a utilização do que foi chamado aqui de discurso jurídico-legal. Entre os 

empreendedores morais é possível perceber a utilização de argumentos jurídico-

legais, entretanto, a falta de domínio da linguagem jurídica faz com que algumas 

argumentações fiquem um pouco confusas. Deste modo, a maior parte das falas 

dos empreendedores morais que fazem alguma referência a argumentos 

jurídico-legais acabam simplesmente citando a fala de algum profissional da área 

jurídica que tenha se manifestado anteriormente na mesa ou entre o público. 

A maior parte dos empreendedores morais, quando se trata da questão 

envolvendo segurança pública e criminalidade, acaba apenas fazendo uma 

constatação da ”origem do problema”. Do lado dos que defendem a proibição, 

um bom exemplo é o posicionamento do Deputado Osmar Terra, que advoga 

que “a questão das drogas é muito simples: se elas causam um dano tão grande, 

temos que reduzir oferta e reduzir o consumo. Não há outra lógica”. De outro 

lado um defensor da regulamentação atribui o problema à proibição e não ao 

consumo: “por conta da proibição, o Estado está cedendo o comércio de um 



produto consumido por milhões de brasileiros para um oligopólio extremamente 

violento”. Outro ainda questiona a tipificação do uso como crime: “e se a 

maconha for realmente um veneno? Autolesão é crime?”. 

Entre os profissionais da área jurídica, o debate sobre este tema da 

segurança publica é feito de forma mais elaborada. As principais divergências 

são em torno da interpretação da lei de 2006, da não especificação entre 

usuários e traficantes na legislação e sobre o fim da menção à Justiça 

Terapêutica na política de drogas brasileira.  

Sobre as divergências em torno da eficiência da legislação foram 

separados dois fragmentos de posições opostas. O primeiro é a fala de um 

promotor que defende que a lei de 2006 “banalizou o crime do uso, porque é 

crime, mas não há pena”. Segundo este promotor “a despenalização foi, sim, um 

embuste. Isso, sim, é uma manipulação da norma feita aqui nesta Casa, 

infelizmente, no Congresso Nacional”. O segundo é a fala de um juiz contrário 

às politicas de repressão ao uso de drogas que afirma que “depois de 50 anos 

de proibição, de guerra às drogas, a produção e o consumo cresceram, e as leis, 

seja a de nº 6.368, seja a de nº 11.343, não se mostraram eficientes para resolver 

problemas muito mais relacionados à alma humana do que à criminalidade”. 

  



Considerações Finais 
Ao analisar as audiências públicas é possível perceber que elas são uma 

espécie de campo de disputa, onde se manifesta o conflito de duas grandes 

tendências sobre regulamentação da maconha: posições contrárias 

(proibicionistas) e posições favoráveis (antiproibicionistas). Desta polarização se 

desdobram, à primeira vista, quatro proposições: 1) defesa da regulamentação 

do uso da maconha para todos os fins (antiproibicionista); 2) defesa da 

regulamentação da maconha para fins medicinais e da descriminalização do uso 

recreativo (antiproibicionista); 3) defesa da regulamentação da maconha 

manipulada em laboratório para fins medicinais, mas com a manutenção da 

criminalização do uso recreativo (proibicionista); 4) contrária a qualquer 

regulamentação do uso da maconha e em defesa de leis mais enérgicas no 

controle da droga (proibicionista). Ao final das audiências foi possível constatar 

que o terceiro tipo de proposição apontado acima foi o que teve mais 

aceitabilidade, especialmente após a terceira audiência. 

Sobre a utilização dos discursos médico-científicos e jurídico-legal, foi 

possível constatar que o primeiro teve mais adesão por parte dos 

empreendedores morais. Mesmo que os termos técnicos médicos sejam de difícil 

manipulação para os leigos, é possível constatar que uma grande utilização de 

dados científicos sobre a questão do uso medicinal da maconha para embasar 

argumentos contrários e favoráveis à regulamentação da planta (seja para 

“provar” que planta Cannabis tem diversos tipos de efeitos positivos no 

organismo humano, seja para “provar” que somente algumas moléculas desta 

planta podem ser benéficas, mas que a utilização da planta em seu estado in 

natura é maléfica para o nosso organismo). Em relação ao uso do discurso 

jurídico-legal, é possível perceber que a manipulação de termos jurídicos é feita, 

na grande maioria das vezes, por operadores do Direito. Contudo, deve-se 

destacar que alguns destes profissionais da área jurídica misturam em suas falas 

argumentos técnicos com argumentos valorativos, e acabam muitas vezes se 

posicionando explicitamente favoráveis às proposições de alguns grupos de 

empreendedores morais.   

Por fim, é importante destacar que a maioria das falas durante as 

audiências tinham como base argumentos de ordem valorativa, sendo que a 

utilização de “atos discursivos sérios” (jurídicos ou médicos) foi feita, em muitos 



casos, de maneira seletiva, para justificar uma proposição baseada em valores 

morais.   
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