
V Curso de Cultivo 



A história de 
uma planta, 
seus usos e 

culturas 
Cannabis  

Maconha 

Cânhamo 

Marijuana 

Ganjah 



Uso industrial 
Fonte de fibras pra confecção 

de tecido, cordas e papel 

Uso medicinal 
Dor, constipação, inchaços, 

enxaqueca, espasmos, 
epilepsia 

Os relatos históricos indicam que a cannabis se 

difundiu da Ásia -> Europa e África -> Américas 

4.000 a.C. – China 

2.600 anos a.C. – China 
2.000 a.C. – Índia 

 

1200 d.C. 

700 d.C. 

1800 d.C. 

1900 d.C. 



Até o início do século XX 
dezenas de remédios à base de 
maconha foram produzidos e 
recomendados por médicos. 

Século XIX 
Difusão dos usos medicinais 

da maconha 

No século XX, inicia-se a 
proibição da maconha nos 

Estados Unidos, que culmina na 
internacionalização da chamada 

“Guerra às Drogas” 



Século XX: Proibicionismo  • Expansão da medicina e a produção 
de novos medicamentos sintéticos, 
como analgésicos, anestésicos e 
antibióticos. 

• Expansão da indústria têxtil 
americana e novas fibras, como a 
lycra. 

• Criminalização de hábitos vistos 
como danosos à saúde e à moral da 
população  

• Racismo e xenofobia 

• Fundamentos médico-jurídicos 

• Políticas internacionais denominadas 
de “Guerra às Drogas” 

 



“Lei Seca” Estados Unidos 
1919 - 1933 

• Proibição do álcool. 

• Resultou na criação de um mercado ilegal de 
comerciantes e transformou clientes e produtores 
em criminosos. 

• Em meados desse mesmo século o consumo de 
álcool foi incentivado em larga escala, por meio 
de propaganda publicitária. 

 



Convenções 
Internacionais da 

ONU 

• 1961 - Convenção Única de Entorpecentes  

- Implanta globalmente o paradigma do proibicionismo 

- Modelo que separa as substâncias em listas de permitidas e 
proibidas de acordo com os potenciais de abuso ou medicinais 

• 1972 – Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas 

- Acrescenta novas substâncias 

• 1988 – Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico 
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas 

- Estabelece uma nova meta para os países signatários: a 
erradicação do cultivo de plantas proibidas com o aumento da 
repressão com tecnologia de guerra. 

 



O que são “drogas”?  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “droga” é qualquer substância 
capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças 
fisiológicas ou de comportamento. 

O que separa as drogas entre lícitas e ilícitas são questões econômicas, religiosas e 
morais, embasadas em julgamentos de valor sobre os efeitos e usos das substâncias. 


