
V Curso de Cultivo 
História da Maconha e 

seus usos no Brasil 



Quem são nossos Nós x Eles? 



Origens no Brasil 
 

 

• Teoria mais difundida: trazida as sementes escondidas nas 
roupas ou em bonecas de pano pelas negras e negros 
escravizados. 

• Termo maconha de origem africana, assim como outros 
utilizados na época para identificar a planta: diamba, liamba, 
pango.  

• Amplamente chamada de fumo-de-angola, identificando a 
região de onde vieram parte dos escravos trazidos à força 
para o Brasil. 

 





Porém... 
 

• Já estava presente nas velas das naus que realizaram as grandes 
navegações que “descobriram” o Brasil. 
 

• Centralidade do cânhamo na indústria até o séc. XIX. O linho, ou 
fibra de cânhamos, produzia velas, cordas, tecidos, óleo para 
lamparinas, papel etc. 
 

• Missionários Jesuítas cultivaram no Brasil visando à produção têxtil 
desde o século XVI. 
 

• Coroa portuguesa incentivou o cultivo no Brasil em meados do 
século XVIII com a intenção de diminuir as importações do linho de 
cânhamo. 
 

• Carlota Joaquina teria em Portugal o habito de tomar chá de 
maconha trazido do Norte do Brasil. Uso medicinal difundido na 
Europa. 

 



USOS SOCIAIS 
 

• O hábito de fumar se difunde 
entre grupos negros e populações 
indígenas habitantes de zonas 
rurais; e em segmentos urbanos 
populares e marginalizados. 
Especialmente nas regiões região 
Norte e Nordeste do país. 
 

• Usada como erva medicinal, 
estimulante para o trabalho 
pesado e a pesca, e agente 
agregador em rodas de fumantes 
reunidas após a jornada. 
 

• Consumida em forma de cigarro, 
enrolado em folhas de milho, ou 
em um cachimbo feito de cabaça, 
conhecido como marica 

 
 



USO RELIGIOSO 
 

• A prática estava presente nos rituais 
religiosos negros no Brasil. Macumba 
como sinônimo de Maconha: 
proximidade semântica entre a religião 
e o fumo 
 

• Gilberto Freyre, em Sobrados e 
Mucambos: maconha como um dos 
principais elementos de resistência da 
cultura negra ao processo de 
“desafricanização”, junto com as 
tradições religiosas. 
 

• Maconheiro e macumbeiro se 
configuraram como termos pejorativos e 
acusatórios sobre práticas culturais dos 
negros 

 



Pioneirismo na criminalização : 

Postura da Câmara Municipal de 1830 que regulamenta a venda de 
gêneros e remédios pelos boticários: 

 
“É proibido a venda e uso do pito pango, bem como a conservação 

deles em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber: 
o  vendedor em 20$000,e os escravos e mais pessoas, que dele 

usarem, em três dias de cadeia”.  
 

• Reforça a tese de que a planta era tratada socialmente como erva 
medicinal, com o uso associado à crescente população negra e 
miscigenada que formava as camadas populares e setores 
marginalizados da capital do Primeiro Império. 
 

• Apesar disso, o uso de maconha não era considerado um problema 
público até o início do século XX. 

 
 
 



1986. Propaganda 
de cigarros 
importados da 
França para tratar 
doenças 
pulmonares 



Século XX: instauração do proibicionismo 
 

• Contexto das teorias eugenistas da degeneração racial. Política de 
embranquecimento da população brasileira. 
 

• Papel central da categoria médica. Concentrações urbanas passam 
a ser vistas como focos de desregramento, doença e vício. 
Medicina se legitima enquanto saber científico com força política 
e social para cuidar de tais “problemas” 
 

• Associação entre negros e maconha: uso da maconha por 
populares nos centros urbanos gradativamente visto como 
perigoso. 

 
• Associação entre pobreza, negritude, uso de maconha, 

marginalidade. 
 
 



• Rodrigues Dória, psiquiatra e ex-governador: maconha 
tão má quanto o ópio; problema de saúde e de 
criminalidade.  

 

• Efeitos atribuídos: degeneração psíquica e moral, 
agressividade, violência, delírios, loucura, taras, 
degradação física (levando até à morte), idiotia, 
sensualidade desenfreada, entre outros sintomas, com 
“graves conseqüencias criminosas”. 

 

• Costume de fumar maconha descrito como uma 
“vingança” da raça negra contra “seus irmãos mais 
adiantados em civilização”, um “vício legado pelo negro”. 

 

 



Proibição como um empreendimento moral 
 

• racismo científico politicamente conveniente como forma 
de aprofundar o controle social exercido sobre a 
população negra 
 

• Discurso médico embasa o código legal. Do diagnóstico 
do “mal” à receita do “remédio”: criminalização em 1932 
 

• Delegacia de tóxicos e mistificações: a mesma que 
reprime o candomblé, a capoeira e a maconha. 
Justificativa da repressão às drogas para controlar classe 
considerada perigosa. 

 

 



Pós-guerra 
 

• O fumador de maconha não mais como “vítima do vício”, mas 
como um “desordeiro” do espaço urbano.  
 

• Discurso jornalístico ajuda a cristalizar a ideia da “índole do 
maconheiro”, ligado à malandragem e ao banditismo. 
 

• 1961.  Convenção Internacional Única sobre Entorpecentes (ONU) 
 

• Contracultura: simbolismo do uso de drogas para ampliação da 
consciência. Difusão do uso de maconha para classe média 
branca. Juventude e rebeldia, quebra de paradigmas morais. 
Caráter de experimentação e liberdade. 
 
 
 
 



Brasil da ditadura 
 

• uso da maconha com um sentido de resistência ao regime político 
autoritário, como uma expressão simbólica de liberdade de 
pensamentos e sensações, por um estilo de vida alternativo.  
 

• Discurso moralizante: o drogado como um subversivo, ofensa moral 
que ameaça a religião, a família, a civilização e todos os valores 
conservadores tradicionais.  
 

• Significado do uso de maconha construído não só como “vício” e 
“delinquência”, mas também como problema político que 
ameaçava o status quo  
 

• Legislação sobre drogas endurecida, com as chamadas “leis 
antitóxicos”  
 
 



Legislação atual: lei 11.343/06 
 

Retira a pena de prisão para o usuário, entendido como 
dependente (doente), aumenta a pena para o traficante. 
 
• Paradoxo: coloca o usuário como doente, mas não 

descriminaliza. 
 
• Problema: ausência de critérios objetivos para diferenciar uso 

pessoal x tráfico.  

 
“Artigo 28, § 2º: Para determinar se a droga destinava-se a 

consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade 
da substância apreendida, ao local e às condições em que 

se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, 
bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” 

 



Efeitos 
 

• 3ª maior população carcerária do mundo (700 mil), a 
maior parte por tráfico. 

 

• Repressão Seletiva: predominância de presos por 
tráfico jovens, negros, pobres, desarmados, sem 
ligação com o crime organizado e com pequenas 
quantidades de droga. 

 

• Política de segurança baseada na Guerra só pode 
resultar em mais mortes. 
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