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Resumo

Baseada na  proposta  intitulada  antiproibicionista, contrária  a  proibição e  a  ilegalidade da

cannabis  e  do  seu  uso,  os  Coletivos  Antiproibicionistas propõe a  discussão do tema  das

drogas,  especialmente  da  maconha, objetivando a  descriminalização e  a  legalização  deste

psicoativo. Com esta ideia, foi articulado o movimento antiproibicionista na capital potiguar,

através da organização de Coletivos que discutem os temas relacionados com o uso de drogas

e que realizam atividades direcionadas para esta questão, como as Marchas da Maconha e os

Ciclos de Debates Antiproibicionistas.  Neste trabalho buscou-se entender o posicionamento,

em termos sociais e culturais, dos usuários de maconha participantes dos Coletivos,  sobre a

situação  de  ilegalidade  dos  seus  atos,  diante  dos  aspectos  sociais,  jurídicos  e  morais

envolvidos  na  questão dos  psicoativos  ilícitos,  através  das  iniciativas  coletivas,  eventos  e

manifestações realizadas com este intuito.

Palavras-chave: Mobilização Social, Militância, Maconha, Antiproibicionismo.



Abstract

Based on the proposal entitled anti-prohibitionist,  contrary to prohibition and illegality of

cannabis and its use, the anti-prohibitionist Collectives proposes to discuss the topic of drugs,

especially marijuana, aiming decriminalization and legalization of this psychoactive. With this

idea  was  articulated  anti-prohibitionist  movement  in  Natal,  by organizing  collectives  that

discuss  issues  related  to  drug  use  and  conduct  activities  directed  to  this  issue,  such  as

Marijuana  Marches  and Cycles  of  Debates  anti-prohibitionist.  In  this  study we sought  to

understand the positioning in social and cultural terms, the marijuana users participating of

the collectives, on the situation of illegality of their actions, in front of social, legal and moral

question  involved  in  the  illicit  psychoactive,  through  initiatives  conferences,  events  and

demonstrations for this purpose.

Key-words: Social Mobilization, Militancy, Marijuana, Anti-prohibition.
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INTRODUÇÃO

Desde que ingressei na universidade para cursar a graduação de Ciências Sociais,

acompanho com curiosidade a diversidade humana que encontro pelos corredores e nas salas

de aulas do Campus Universitário ou nos eventos acadêmicos. Em um dos setores de aulas da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamou mais minha atenção alguns grupos de

pessoas em específico porque sempre causaram polêmicas, divergências e conflitos sobre seu

estilo próprio de agir e viver no espaço acadêmico, para os outros que também convivem

naquele espaço. São os famosos “maconheiros da UFRN”. Esta é uma categoria específica e

local,  pois  é  utilizada  tanto  pelos  maconheiros  quanto  pelos  “não-maconheiros”  para  se

referirem ao grupo. Assim, também utilizarei  aqui este termo para citá-los de forma mais

geral.  O fato do porte e do  consumo de maconha serem práticas  ilegais no Brasil pouco

interfere no cotidiano desses grupos dentro da Universidade. Digo desses grupos, no plural,

porque  não  existe  uma  coerência  ou  unidade  entre  essas  pessoas.  De  forma  geral,  são

compostos por alunos, ex-alunos, visitantes, professores da instituição e ainda, eventualmente,

por pessoas de fora da comunidade acadêmica que conhecem o lugar por outras pessoas e

ficam sabendo que lá é um lugar menos reprimido1 para se fumar maconha do que em outros

lugares públicos da cidade. Em qualquer horário e normalmente em lugares específicos, pode-

se sentir o cheiro característico que a cannabis exala e com um rápido olhar localizar grupos

consumindo seus cigarros de maconha.

Já ouvi comentários de professores que cursaram a graduação na UFRN, discutindo

durante uma aula sobre o “problema dos maconheiros da UFRN”, afirmarem que “aqueles

personagens”  sempre existiram  ali, alguns  deixam  de  frequentar,  outros  entram  para  os

grupos, mudam seus pontos de encontro, mas estão sempre por lá, desde que esses professores

eram  alunos. De fato, lembro deles desde meu primeiro dia de aula, e nesses anos de

universidade, ouvi muitas histórias de gerações anteriores que já passaram por ali antes deles.

No ano que ingressei, em 2006, se reuniam em um corredor ou em outros espaços afastados,

para ficarem mais a vontade,  tocar violão, jogar War, conversar, ler, fumar maconha, entre

1 É frequente escutar comentários sobre isso entre os “maconheiros da UFRN”. É unânime a opinião de que é
“tranquilo” fumar lá e que apenas eventualmente se pode ter problemas com a segurança do Campus por causa
disso.
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outras atividades lúdicas, como eles mesmos diziam. Não tenho registros formais sobre esse

período, mas recordo dos argumentos utilizados por eles para defenderem suas práticas na

Universidade,  afirmando  que  o  conhecimento  é  produzido  de  inúmeras  formas,  lúdicas

inclusive,  e  que o espaço físico do Campus deveria  ser  destinado não apenas  ao ensino-

aprendizagem formais, mas entendido também como um espaço de convívio e interação social

onde outras atividades podem e devem ser desenvolvidas afim de estimular o conhecimento.

O ano de 2006 foi o último que eles puderam consumir maconha na área mais central

daquele setor de aulas da UFRN com tranquilidade. Embora o consumo de maconha já fosse

uma preocupação das instâncias administrativas da Universidade há mais tempo, foi no final

deste ano que  as ações repressivas na Universidade ficaram mais intensas,  não apenas em

relação a esses grupos, mas de forma geral, com uma proposta de melhorar a segurança dentro

do Campus. Na época, foram instaladas mais de 30 câmeras de monitoramento – atualmente

são centenas delas –  em toda a Universidade, o Campus foi cercado com grades, cancelas

foram instaladas nas entradas a fim de limitar os horários e dias de entrada no Campus e foi

contratada uma empresa terceirizada de segurança privada para fazer as rondas motorizadas e

a vigilância dos setores de aulas e demais dependências conjuntamente com a segurança da

instituição. Com essas medidas, até os espaços antes escondidos, onde era possível reunir-se

um pequeno grupo de alunos de modo camuflado, passaram a ser foco de câmeras e rotas de

vigilância.  Não demorou para  acontecerem  abordagens  aos  frequentadores  usuários  e

flagrantes do uso de maconha na Universidade pelos seguranças do Campus, que se tornaram

frequentes durante meses e, em consequência, casos de alunos pegos fumando maconha na

Universidade que responderiam  a processos administrativos pelo ato e corriam o risco de

serem expulsos como punição. 

As medidas tomadas pela instituição para conter atividades ilegais dentro do Campus

provocaram reações por parte dos alunos que, segundo eles, além de fumar maconha, realizam

outras atividades dentro da Universidade e ocupam aquele espaço, como eu disse antes, de

forma tanto acadêmica como lúdica. Ainda no segundo semestre de 2006, parte desse grupo

de alunos realizou um ato simbólico no corredor central do setor de aulas intitulado “Enterro

do Lúdico”, manifestando sua indignação sobre as ações repressivas que vinham sofrendo por

realizarem outras sociabilidades dentro da universidade que incluíam o consumo de maconha.
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Embora eu sempre tenha acompanhado o descontentamento desses grupos sobre a repressão

ao  consumo  de  maconha  dentro  e  fora  da  universidade,  este  ato  foi  a  única  forma  de

manifestação realizada por aqueles que se sentiram incomodados com a repressão de suas

práticas ilícitas.

De 2007 em diante, com o aumento da repressão, os hábitos desses grupos foram se

modificando.  Muitas  dessas  pessoas  deixaram  de  ir  fumar  no  local  por  algum  tempo,

diminuindo a movimentação do lugar, porém o consumo não deixou de existir. Aos poucos

outros lugares, ainda mais discretos, foram sendo descobertos e ocupados para tentar evitar

problemas com a segurança e as instâncias acadêmico-administrativas. Pontos mais distantes

ou acessos pouco utilizados se tornaram os  pontos  ocupados e  os  grupos diminuíram em

tamanho  e  frequência.  Embora  estes  novos  pontos  também  fossem  monitorados  pela

segurança da universidade, com o passar do tempo a onda de repressão diminuiu e os grupos

voltaram a se sentir um pouco mais a vontade para consumir maconha novamente, mas a

contrariedade sobre  as  ações  repressivas  sempre  esteve presente em conversas  e  opiniões

sobre o assunto.

Foi somente em 2010, após a circulação de uma carta aberta da Direção do Centro de

Ciências Humanas, Letras e Artes sobre denúncias recebidas do consumo de drogas ilícitas e

as providências administrativas disciplinares que seriam tomadas caso estes usuários fossem

identificados, que houve a organização de um grupo de alunos  que se propôs a discutir a

situação de criminalização das drogas, sobretudo da maconha, dentro e fora da Universidade

afim de estimular o debate sobre esta questão para desfazer o senso comum sobre as pessoas

que consomem maconha. Foi a partir desta iniciativa que começou a se articular o movimento

chamado de antiproibicionista na capital potiguar, através da organização dos Coletivos que

discutem os temas relacionados com o uso de drogas e que realizam atividades direcionadas

para esta questão, como as Marchas da Maconha e os Ciclos de Debates Antiproibicionistas,

que serão abordados no terceiro e quarto capítulos desta dissertação.

Nos dois anos seguintes, os eventos aconteceram novamente, mas  houveram

mudanças na organização e na  participação dos integrantes do Coletivo Antiproibicionista

Cannabis  Ativa, inclusive rompimentos internos que resultaram na formação de mais um

Coletivo e na divisão das atividades entre os Coletivos. Ao longo do desenvolvimento desta
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pesquisa, acompanhei os processos pelos quais este movimento passou através das suas

reuniões e atividades realizadas  durante os anos de 2011 e 2012. Assim, é baseado nesse

período que desenvolvo o presente trabalho, tendo como foco principal a atuação individual e

coletiva das pessoas que formaram os Coletivos antiproibicionistas e realizaram as atividades

aqui discutidas.

De 2006 até 2012, o grupo de frequentadores da UFRN consumidores de maconha

foi mudando. Atualmente, poucas pessoas que já estavam na universidade em 2006 continuam

frequentando aquele espaço e a maioria é composta de alunos matriculados na instituição, que

ingressaram em  diversos  cursos de graduação nos últimos anos. Nos horários mais

movimentados, circulando pelos locais específicos é  possível encontrar grupos em todos ou

quase todos esses pontos ocupados por eles. Em termos numéricos, é difícil estabelecer uma

quantidade exata de pessoas que transitam entre esses grupos, inclusive porque não existem

grupos fechados, seus integrantes não são fixos e nem sempre são os mesmos, mas acredito

que  atualmente  existam  entre  quarenta  e  cinquenta  estudantes  que  transitam  entre  esses

grupos e espaços.

Porque pesquisar o tema das “drogas” e seus defensores?

Um tema que tem mobilizado grupos diversos em torno da sua discussão é o

problema das “drogas” 2, termo questionado por Gilberto Velho, antropólogo que se dedicou a

pesquisar, muito tempo antes em sua formação doutoral3, o que ele preferiu chamar de mundo

das drogas. Seja pelos efeitos que a sociedade tem sofrido com o aumento da criminalidade,

violência e outros índices diretamente ligados à ilegalidade do tráfico como pela visibilidade

que a mídia tem dado ao assunto, o fato é que o tema necessita atenção, inclusive das ciências

sociais. Portanto não  adianta  se  voltar  apenas à espetacularização promovida pela mídia

valendo-se do sofrimento dos envolvidos. De fato as notícias da imprensa por si só, apenas

agravam a falta de conhecimento mais complexo e específico sobre cada uma das substâncias

2 Discutiremos mais a diante os termos e seus usos na discussão “drogas versus psicoativos”.
3 Ver VELHO, Gilberto.  Nobres e Anjos. Um Estudo de Tóxicos e Hierarquia. Rio de Janeiro: Fundação Getulio
Vargas Editora, 1998.
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que compõem o rol das “drogas”, seus efeitos e consequências socioculturais e psicossociais.

Diversos estudos realizados, sobretudo quantitativos, tentam estabelecer regras,

padrões de indivíduos e práticas sociais coesas, na tentativa de criar tipos, estereótipos que

relacionam diretamente o sujeito e a ação. Nos estudos sobre o uso de drogas, essas tentativas

são muito comuns, já que medem o padrão do desviante (BECKER, 2008) da conduta legal, já

que, como afirma Basaglia (1994) “na lógica assistencial, traduzir a marginalidade e o desvio

em 'doença' é, de fato, muito mais funcional para o controle, porquanto esta passagem produz

uma  identificação  direta  do  indivíduo  com  a  interpretação  patológica  que  do  seu

comportamento lhe é imposta” (1994:271).

Em diversos levantamentos sobre o tema, tal como o II Levantamento Nacional de

Álcool e Drogas (Lenad)4 realizado em 2011/2012, é comum encontrarmos tabelas e medições

de idade, sexo, escolaridade, e outros itens que definem quem são os usuários, baseados

principalmente pelos dados de internações em clínicas de tratamento a dependentes e pelos

dados de mortes por overdose, como aponta Henrique Carneiro:

As psicoterapias  tendem a  enfocar  a  questão  da  droga  a  partir  do  prisma
exclusivo  de  sua  clínica,  ou  seja,  de  gente  que  busca  auxílio,  de  quadros
toxicômanos de dependência mórbida ou patológica de um hábito, […] usos
não-nocivos das drogas como técnicas vitais ou tecnologias corporais poucas
vezes são considerados típicos. (CARNEIRO 2005:23)

A partir  das  análises  clínicas  tratadas  por  Carneiro,  são  formuladas as políticas

públicas e ações governamentais que devem ser desenvolvidas para sanar esse dito “problema

social”. No entanto, o que estes dados ocultam em suas médias e generalizações é que o uso

de maconha e outras substâncias psicoativas ilegais não acontecem apenas de forma

devastadora na vida do usuário,  como já  apontou  este  mesmo autor  (CARNEIRO,  ibid).

Existem outras formas de consumo que não acarretam os prejuízos daqueles inclusos nas

estatísticas de dependência, internações para tratamento ou de overdose. A possibilidade de se

conviver com o uso de psicoativo de forma não dependente não faz parte dos levantamentos

sobre o tema, sendo uma experiência pouco pesquisada, tal como sugerem Júlio Simões e

4 Disponível em: http://www.inpad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=5 
consultado em 07 de setembro de 2012.

http://www.inpad.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=5
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Edward MacRae: “a maior parte da pesquisa e da discussão oficial sobre o assunto [do uso de

maconha]  continua  a  se  concentrar  nos  usuários  problemáticos  ou  em  adolescentes,

geralmente adotando abordagens patologizantes ou penais” (2003:98).

Entre os psicoativos ilegais como a cocaína, crack, LSD e outros, a maconha tem tido

destaque nos debates das ciências biológicas e humanas por causa de opiniões controversas de

pesquisadores que não encontram um consenso sobre os reais riscos e as  contribuições

efetivas que os usos variados dessa planta podem causar e sobre a coerência de sua ilegalidade

se comparada a outras substâncias legais comprovadamente mais danosas aos indivíduos5 e,

consequentemente, à sociedade. Enquanto alguns pesquisadores apontam suas teorias para os

possíveis  usos  da  cannabis para  fins  medicinais  (RIBEIRO  &  LOPES  2007),  lúdicos

(BECKER 2008, VELHO 2008, MACRAE & SIMÕES, 2000) e  até como matéria-prima

industrial,  outros  afirmam que não  há  usos  recomendados  para  esta  planta  (ARAUJO &

LARANJEIRA 2005), apoiando sua proibição.

Neste trabalho pretendo tratar da  perspectiva  ofuscada pela generalização dos

problemas causados pelo descontrole e abuso de psicoativos.  Assim, convém situar que esta

pesquisa foi conduzida a partir do contato com usuários regulares de maconha, “para quem

fumar maconha se torna uma rotina sistemática, em geral diária” (BECKER 2008:71). A partir

de suas experiências e concepções,  esta pesquisa busca encontrar outro horizonte sobre o

tema, considerando o uso dessa substância como menos maléfica ou destruidora através de

pessoas usuárias que não abandonam suas vidas por causa da “droga”, mas que, ao contrário,

conseguem elaborar uma crítica sobre a condição de ilegalidade do uso da maconha e seus

supostos efeitos dramáticos, revelando outro olhar sobre o uso de psicoativos6.

Pretendo, portanto, entender o posicionamento crítico, em termos sociais e culturais,

dos  usuários  de  maconha  sobre  a  situação  de  ilegalidade  dos  seus  atos  como  forma  de

resistência,  seja  individual  ou  coletiva,  diante  dos  aspectos  sociais,  jurídicos  e  morais

envolvidos na questão dos psicoativos ilegais. Acompanho, então, o que Sherry Ortner (2007)

chamou de  agência dos indivíduos  como a possibilidade de ação direcionada para um fim,

5 De acordo com o II Levantamento Domiciliar sobre o uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil realizado em
2005, o índice de dependência química ao álcool é de 12,3% e ao tabaco é de 10,1%, enquanto o índice referente
a dependência a maconha é de 1,2%.
6 Com isso,  é  necessário  que  se  esclareça  que  não  nego  os  possíveis  usos  problemáticos  e  danosos  desta
substância, apenas trabalho nesta pesquisa com usuários que não apresentam este perfil.
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com planejamento e interesses específicos que orientam para a realização de um objetivo

determinado.

Nos últimos anos, a  mobilização  coletiva reivindicando a  descriminalização  e

legalização  da  maconha  e  seus  derivados  para fins recreativos, médico-terapêuticos ou

farmacológicos entre outras finalidades, tem ganhado força e visibilidade não apenas no

Brasil como em diversos outros países. Mesmo  alguns países europeus,  como  Espanha,

Holanda  e  Portugal  e o  estado norte-americano da  Califórnia já adotando posturas mais

tolerantes sobre o uso deste psicoativo (BURGIERMAN, 2011), a política global continua, de

forma geral, a investir em  práticas proibicionistas de repressão ao cultivo, comércio e uso

dessas substâncias, práticas essas que vêm sendo consideradas  pouco eficazes na resolução

dos problemas sociais gerados pelo caráter ilegal não apenas da maconha como de outros

psicoativos criminalizados (MACRAE, 2002).

Deste modo, gostaria de destacar que a questão das drogas é um tema atual e sensível

em grande parte dos países, sendo importante salientar que existem influências e conexões

globais na forma de tratar esta questão. Pensando no que sugere Mike Featherstone (1999)

sobre os aspectos culturais globalizados, é interessante perceber que cada país adota uma

postura específica para lidar com a questão das drogas, porém, em algum grau, essas políticas

se identificam, compartilham diretrizes e ações estratégicas globais nas formas de combater o

tráfico e o uso de substâncias psicoativas. Nas palavras de Ulf Hannerz (1997), seriam

culturas transnacionais formadas a partir de fluxos contínuos de pessoas e suas culturas que,

em contato, estabelecem nos híbridos culturais, formas de entendimento comum sobre as

mesmas questões. Arjun  Appadurai (1996) chamou  também  de panoramas: intercessões

culturais e fluxos humanos que possibilitam fluidez e compartilhamento de práticas, ideias e

compreensões comuns que independem de nacionalidade ou região. São, assim, culturas

diferentes entre si que, em aspectos determinados, expressam coerência de entendimento e

ação em situações ou realidades similares. No caso das drogas especificamente, há um

ideopanorama estruturado entre os países ocidentais que constituem uma ideologia de guerra

às drogas, e esta ideologia dá suporte à criminalização de qualquer contato das pessoas com

essas substâncias. Com a globalização do “problema” das drogas, abordar tal tema se faz

relevante para que novos olhares mais aprofundados sobre a questão possam subsidiar e
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desenvolver novas práticas para lidar com isso, talvez causando menos danos sociais e aos

indivíduos.

Mas  não são apenas as políticas sobre drogas que estão entre os aspectos

globalizados. As mobilizações em razão da legalização da maconha passam pelos mesmos

processos analisados por Hannerz, Appadurai e Featherstone. As chamadas Marchas da

Maconha vêm sendo organizadas sob diversos títulos como World Cannabis Day,  Cannabis

Liberation Day,  Global Space Odyssey,  Ganja Day,  J Day,  Million Blunts March, etc.,  em

vários países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Espanha e Brasil7 compondo a

Global  Marijuana  March (ARAÚJO,  2008),  mobilizando  pessoas  e  levantando a mesma

proposta política e jurídica de legalização, compartilhando experiências e articulações entre si,

seus organizadores e  participantes. É interessante perceber também, a partir desse ponto de

vista, como esta causa conecta  pessoas e grupos no mundo inteiro, o que evidencia a

pertinência de entender como e porque esta mobilização acontece.

Ao considerarmos que aspectos globalizados são compartilhados e estão relacionados

entre si – não apenas no tratamento da questão pelos poderes públicos, mas principalmente

pelas articulações dos movimentos antiproibicionistas – podemos entender que os fenômenos

relacionados com a questão  das  drogas  encontram similaridades  e  convergências  que nos

permitem conectar os acontecimentos em diversos lugares do país e do mundo.

No Brasil, manifestações e eventos desse tipo vêm sendo organizadas desde 2003

com o objetivo de  questionar a ilegalidade da maconha e do  seu uso (VIDAL, 2008), mas

estas mobilizações só passaram  a se estruturar a partir  do ano de 2005  com o início dos

movimentos mais organizados como o Movimento Nacional pela Legalização das Drogas, a

Rede Verde, o Movimento Nacional pela Legalização do Cânhamo, o Princípio Ativo, a

Ananda, o Growroom, o Coletivo Marcha da Maconha Brasil8 e outros que reúnem pesquisas

7 A relação de países e diferentes títulos que as Marchas da Maconha acontecem no mundo está disponível do 
site da Global Marijuana March: http://globalmarijuanamarch.com consultado em 12 de setembro de 2012.
8 O Movimento Nacional pela Legalização das Drogas, a Rede Verde, o Movimento Nacional pela Legalização
do Cânhamo  foram  os  primeiros  Coletivos  organizados  no  Brasil  que  realizaram  manifestações  pela
descriminalização da maconha e buscaram discutir a questão das drogas propondo mudanças na forma de lidar
com esse tema, já o Princípio Ativo, a Ananda, o Growroom além de Coletivos físicos que também discutem o
tema,  também  alimentam  portais/sites  na  internet  para  difundir  informações  e  discutir  diversos  assuntos
relacionados às drogas|. O Coletivo Marcha da Maconha Brasil é atualmente o núcleo central responsável pelas
diretrizes das Marchas da Maconha que acontecem em todo o Brasil, bem como é responsável também pela
elaboração e divulgação de todo o material que envolva este título, abordaremos este Coletivo com mais detalhes
no primeiro capítulo.

http://globalmarijuanamarch.com/
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e informações sobre o tema a fim de discutir e propor mudanças na condição de ilegalidade do

uso, cultivo e comercialização da maconha. Mais precisamente nos últimos cinco anos é que

as manifestações se tornaram mais organizadas sob o título nacional de  Marcha da

Maconha, têm acontecido em diversas cidades do país. 

Em Natal, a organização de um movimento em prol do debate sobre a maconha só

veio a se estruturar no início de 2010 com a iniciativa de um grupo de estudantes da UFRN

que promoveu em maio daquele ano o “Ciclo de Estudos sobre a Cannabis e Preconceito”,

que reuniu estudantes, professores e pesquisadores da área das ciências humanas e biológicas

nos debates sobre o assunto. O ciclo serviu como espaço de discussão e articulação para a

realização da primeira Marcha da Maconha na capital potiguar que aconteceu em agosto do

mesmo ano. Em 2011 e 2012, os dois eventos aconteceram novamente em suas segundas e

terceiras edições, mantendo o foco de discussão sobre drogas e diversos aspectos sociais

relacionados9.

Para situar os Coletivos e suas atividades no presente trabalho, a forma de coleta de

informações e a observação foram realizadas durante as reuniões de organização das Marchas

da Maconha de 2011 e 2012 e também acompanhando a realização dos Ciclos de Debates

realizados  na  UFRN e  das  Marchas  da Maconha nestes  anos.  Estes  eventos  são  os  mais

significativos entre as diversas formas de expor a questão das drogas, sobretudo da maconha,

como uma demanda reivindicada por esse grupo. Descrevendo os acontecimentos internos da

organização e realização dessas atividades, pretendo apresentar as formas e os motivos pelos

quais essa mobilização acontece.

Acompanhei duas edições de cada um dos eventos e em alguns aspectos, as edições

que acompanhei podem ser consideradas semelhantes. No entanto, algumas características do

movimento foram se modificando com a aproximação ou afastamento de alguns membros que

desempenham ou desempenhavam papéis centrais na organização dos Coletivos que realizam

estes  eventos.  Mais  adiante  discutiremos  de  que  modo  a  participação  dessas  pessoas

influenciou na continuidade das ações dos Coletivos.

Sob a perspectiva das Ciências Sociais, vários estudos vêm sendo formulados com o

intuito de esclarecer temáticas  relacionadas às “drogas”  e seus efeitos sociais. Este trabalho

9 Em 2013, quando este trabalho estava em fase de finalização, estes dois eventos estavam programados para
acontecer novamente neste ano.
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objetiva contribuir para isso, propondo construir uma pesquisa em torno de algumas questões

voltadas ao uso da maconha, seguindo  uma proposta  analítica  que  ultrapassa  a imagem

estigmatizada (GOFFMAN 1988) do usuário de qualquer substância psicoativa. Para tanto, o

foco de investigação dessa pesquisa são usuários regulares de maconha, que exercem papéis

sociais moralmente aceitos ou respeitados e estão engajados na discussão e transformação da

realidade social em que estão inseridos enquanto “contraventores” da ordem social e jurídica.

Neste trabalho proponho perceber de que forma a articulação coletiva propicia uma

mobilização interessada em reivindicar mudanças legais sobre a maconha e o seu uso, seja

através da organização da Marcha da Maconha, de discussões e atividades acadêmicas, além

de outras formas que geram visibilidade a esta “causa”, a partir de usuários de maconha que

têm projetos de vida que incluem o uso de drogas, mas conseguem elaborar uma crítica sobre

sua condição de ilegalidade e encontram nessa condição um motivo para mobilizarem-se.

“Drogas” versus “psicoativos”

Faz-se necessário um esclarecimento sobre os termos utilizados neste trabalho para

tratar não apenas da demanda reivindicada pelo grupo pesquisado, mas também para diversas

outras questões referentes às substâncias utilizadas para produzir sensações e outras formas de

cognição, conhecidas sobretudo pelo genérico título de drogas. É interessante que reflitamos

sobre  os  termos adotados para  tratar  deste  tema,  a  fim de entender  e  desmistificar  essas

substâncias e seus mais diversos usos. Por exemplo, Franca Basaglia (1994) parte das origens

do termo fármaco, encontrado originalmente no grego, para apontar as dicotomias presentes

nele: 

O grego  pharmakon (como o latino  medicamentum) continha em si tanto o
significado positivo do remédio, medicamento, filtro mágico, como o negativo
veneno,  tóxico;  duplo  significado  ainda  presente  no  termo  inglês  drug,
referível quer aos fármacos quer às verdadeiras drogas, isto é, às substâncias
naturais ou compostos  químicos com efeitos  estupefacientes.  O fármaco é,
pois,  entendido  em si  como  um veneno,  assim  como  o  veneno  pode  ser
originariamente um fármaco. (BASAGLIA 1994)
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Este trecho introdutório  mostra  que as  conotações  negativas  e  positivas  sobre os

fármacos dependem muito mais do seu significado, da finalidade, do contexto, entre outros

fatores, para sua distinção valorativa do que, propriamente, da substância em si mesma. Um

bom exemplo disso é a morfina, tão fundamental no trato médico mas que também pode ser

utilizada como “substância  psicoativa”,  o  que demonstra  o quão tênue é  o limite  entre  o

remédio  e  o veneno.  Na análise  de Basaglia,  é  importante  destacar  que a  distinção entre

fármaco e droga tem origem no paradigma médico de rompimento entre o universo físico e

biológico,  de  domínio  médico  e  atuação  dos  fármacos  e  o  universo  psíquico,  “mágico-

religioso”, em que as alterações da percepção envolvem processos mentais em que as drogas

têm efeito. No caso do “fármaco” ou dos medicamentos, seus usos e aplicações são altamente

incentivados pelos ideais de saúde e de bem-estar. Quanto à “droga”, ela pode ser moral e

socialmente condenada pelas possibilidades maléficas associadas ao seu uso, embora, ao final

do texto, a própria autora admita que “a droga pode ser vivida – salvo casos excepcionais –

como  experiência  controlada  e  controlável”  (BASAGLIA 1994:  269),  embora  a  palavra

“droga” (drug) na linguagem inglesa tenha dupla conotação, positiva e negativa.

O historiador  Henrique  Carneiro  nos  fornece  outra  fonte  histórica  sobre  o  termo

“droga” e as aplicações desta palavra:

A palavra  “droga” provavelmente  deriva do termo holandês  droog,
que significava produtos secos e servia para designar, dos séculos XVI
ao XVIII, um conjunto de substâncias naturais utilizadas, sobretudo,
na alimentação  e  na medicina.  Mas  o  termo também foi  usado na
tinturaria ou como substância que poderia ser  consumida por mero
prazer. (CARNEIRO 2005:11)

A vasta possibilidade de aplicação deste termo representava no período colonial um

conjunto  de  riquezas  exóticas,  produtos  de  luxo  destinados  ao  consumo,  uso  medicinal,

alimentício,  entre  outros,  amplamente  comercializadas,  numa época  em que  não existiam

fronteiras  precisas  entre  alimento  e  remédio,  dadas  as  variadas  aplicações  dos  mesmos

produtos (CARNEIRO 2005), que atualmente conhecemos como especiarias. Estes produtos

da cultura material  foram classificados pelo seu uso e relação com o corpo: os alimentos
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nutrem o corpo, o vestuário o protege, mas para Carneiro, o papel da farmacologia e do uso

das drogas nunca recebeu a atenção devida, embora sempre tenha estado presente na cultura

religiosa e  filosófica  de  quase todas  as  sociedades  (CARNEIRO 2005),  com importância

similar à dos alimentos:

Ópio,  cannabis,  cogumelos, cactos, todas as formas de consumo do álcool,
tabaco,  café  e  chá são algumas  dessas  substâncias  e  plantas  que têm uma
importância se não igual, superior às plantas alimentícias, pois as drogas são
alimentos espirituais, que consolam, anestesiam, estimulam, produzem êxtases
místicos,  prazer  intenso,  e,  por  isso,  instrumentos  privilegiados  de
sociabilidade  em  rituais  festivos,  profanos  ou  religiosos.  (CARNEIRO
2005:16)

Os efeitos destas tantas substâncias, somados ao seu valor comercial,  provocaram

também interesses políticos e econômicos sobre seu domínio e monopólio, desde a produção

até  o controle  na  determinação das  permissões  de uso,  inclusive  embasando objetivos  de

dominação e imposições culturais ao longo dos séculos e com importância fundamental para a

constituição da economia moderna, inclusive a brasileira:

Desde o século XVI, a relação da Europa cristã revestiu-se de um esforço, em
relação  ao  mundo  colonial,  de  extirpação  dos  usos  indígenas  de  drogas
sagradas  em  prol  de  uma  cosmovisão  onde  o  vinho  ocupava  espaço
privilegiado.  O  surgimento  do  sistema  moderno  de  mercantilismo  e  dos
estados absolutistas deu lugar preponderante ao grande comércio de álcool
destilado,  ao  mesmo  tempo  que  reprimia  o  uso  de  certas  drogas  nativas,
especialmente  as  alucinógenas,  chamadas  por  alguns  antropólogos  de
“enteógenas”, devido ao seu uso sagrado.
Além dos fermentados e destilados alcoólicos, outras substâncias nativas da
América,  África  e  Ásia  integraram-se  ao  mercado  mundial  e  tornaram-se
peças-chave do sistema mercantilista e da acumulação primitiva do capital,
com usos farmacológicos (quina) e psicofarmacológicos (tabaco, ópio, café,
chá e  chocolate).  O seu papel  na constituição da economia moderna é  tão
grande que o Brasil obteve a maior parte dos escravos africanos por escambo
direto com a África, onde se trocavam homens por tabaco e aguardente. Até
hoje, ainda somos o maior exportador de tabaco do mundo, a ponto do ramo
florido dessa planta fazer parte do brasão nacional, ao lado do ramo frutificado
do café. (CARNEIRO 2005:17)
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Para este autor, as distinções mais atuais destes produtos entre legais e ilegais e suas

demais regulamentações sobretudo a partir do século XX, são muito mais recursos de controle

político, econômico e jurídico10 do que distinções naturais entre suas composições e efeitos

(CARNEIRO  2005:15).  Desse  modo,  estas  formas  de  controle  sobre  as  substâncias,

embasaram também um discurso de observação e controle sobre as populações, com ideais

xenofóbicos de discriminação racial de povos imigrantes, estigmatizando suas culturas, como

aconteceu com o ópio chinês na Inglaterra e com a maconha utilizada pelos mexicanos nos

Estados  Unidos  (CARNEIRO  2005).  Assim,  a  associação  entre  o  uso  de  determinada

substância e culturas discriminadas estigmatizou os usuários dessas substâncias relacionando-

os com a quebra de valores morais embasados sobretudo pela medicina, ligando diretamente

qualquer uso não prescrito pelo médico como patológico, indevido, negativo, provavelmente

compulsivo  ou  obsessivo  e  associado  à  dependência,  sobretudo  quando  se  tratando  de

algumas das substâncias tidas como ilícitas (CARNEIRO 2005).

Embora  as  referências  históricas  aqui  apresentadas  sobre  o  termo  droga(s)

demostrem aplicações variadas para a palavra ao longo do tempo, é importante perceber que,

a partir do século XX, a conotação negativa sobre o termo impera, e esse é o caso do Brasil,

na  sua  interpretação  associada  principalmente  ao  uso  indevido  de  substâncias,  sobretudo

ilícitas, com a finalidade de alteração voluntária da consciência, em oposição negativa direta

aos fármacos. É necessário que percebamos as influências que operam sobre este termo, como

coloca Taniele Rui:

Há uma relativa disputa classificatória em torno da noção de “drogas”, na
medida em que esta palavra, tal como a concebemos hoje, é fruto dos
processos de medicalização e criminalização que a configuraram ao longo de
todo o século XX como substâncias psicoativas de caráter ilícito. Este recorte,
contudo, é arbitrário e está imerso em juízos de valor. (RUI 2008)

Embora o termo  drogas seja generalista e carregado de conotações negativas pelo

uso corriqueiro, especialmente no Brasil, considero ser o mais simples no que se refere a todo

10 Sobre as intervenções reguladoras, tratados e legislações sobre drogas, ver o Capítulo 1.
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o  conjunto  de  substâncias  que  condensa  indiscriminadamente  depressores,  alucinógenos,

estimulantes  e  outras  que  provocam  mudanças  psíquicas,  mentais  e  sensoriais

temporariamente. Este termo precisa ser problematizado pela sua origem médica, relativa a

uma  gama  de  substâncias  utilizadas  para  fins  médicos  para  provocar  efeitos  fisiológicos

determinados, tal como foi apontado anteriormente por Basaglia (1994), mas também quanto

ao peso moral e criminalizado que se produziu em consequência do histórico de proibição e

ilegalidade de substâncias específicas, tal como apontam Henrique Carneiro (2005) e Taniele

Rui (2008). No entanto, o termo droga aparece aqui como a opção mais simples para tratar

das questões relativas a este conjunto de substâncias, sobretudo para referirmo-nos às políticas

públicas e questões gerais, seguindo a forma como estas substâncias são referidas em diversos

dos materiais consultados para a elaboração desta dissertação.

Já o conjunto de termos psicoativo, substância psicoativa ou psicotrópica se referem

a “um grupo de produtos químicos capazes de provocar alterações no sistema nervoso central,

afetando especialmente as percepções, o humor e as sensações, induzindo, ainda que

temporariamente, sensações de prazer, de euforia, ou aliviando o medo, a dor, as frustrações,

as angústias, etc.” (CORDATO, 1988:9) e mesmo estes termos sendo ainda mais diretamente

derivados  da  farmacologia  a  partir  dos  efeitos  que  provocam (psico–ativo),  a  opção  por

utilizá-los preferencialmente – sobretudo quando a questão está voltada para os usos e efeitos

da maconha para o grupo aqui estudado – reflete a preocupação de tentar minimizar as pré-

noções, quase sempre negativas, que existem sobre o uso de qualquer substância que altere as

percepções dos indivíduos, principalmente quando se trata de substâncias atualmente ilícitas.

Então,  por  considerar  este  segundo  grupo  de  termos  relativamente  mais  neutros,  menos

carregados de pré-noções e levando em conta seus usos pelas agências e órgãos que tratam

com questões de saúde relativas ao uso de substâncias ilícitas, aplico estas categorias com

maior frequência, embora o termo drogas também seja aplicado quando necessário, de forma

generalista, como explicado.

A maconha, substância mais citada neste trabalho pela sua importância no contexto

pesquisado,  é  referida  aqui  pelos  nomes  pela  qual  é  conhecida:  maconha,  marijuana ou

cannabis, e ainda pelos outros termos que estão relacionados com sua forma de uso, como

cigarros de maconha ou baseados, também aparecem aqui, já que eles são de uso corriqueiro
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entre seus usuários. Outro termo, usado para referenciar os usuários de maconha, merece mais

esclarecimento. Em sua dissertação de mestrado, Jaína Alcântara (2009) esclarece sobre os

significados e conotações que o termo maconheiro pode ser usado:

Se usado por aqueles que se reconhecem enquanto tal pode parecer algo que
os torna mais próximos por praticarem uma mesma ação. Já quando proferido
por alguém que não se vê enquanto tal e usa de forma depreciativa torna o
termo  afrontoso,  podendo  gerar  embates  e  desagregação.  Ainda  há  uma
maneira que pude perceber ser utilizada de forma diferente das anteriores. O
tom fica entre o de apoio e o de chacota, normalmente quem utiliza essa forma
de se comunicar são conhecidos como “caras legais”, pois são pessoas que não
fumam maconha, mas não se incomodam com o uso alheio. Essas pessoas tem
certa liberdade para usar o termo em tons de brincadeira ou de aprovação da
prática. (2009:22).

Esta  mesma heterogeneidade  e  sentidos  para  o  emprego  deste  termo aparece  no

contexto da UFRN aqui abordado. Pode elucidar aquilo discutido por Erving Goffman (1978)

sobre  as  formas de  tratamento do estigma,  sobretudo no caso dos  termos  que podem ter

diferentes  interpretações  e  significados determinados pela  pessoa que os  empregassem de

acordo  com  as  relações  sociais  que  têm  com  o  estigmatizado.  Além  dos  grupos

estigmatizados, Goffman sugere que apenas pessoas “informadas” - utilizando-se do termo

advindo  do  contexto  homossexual  –  podem  utilizar  termos  particulares  dos  grupos

estigmatizados sem um tom depreciativo:

Há um conjunto de indivíduos dos quais o estigmatizado pode esperar algum
apoio:  aqueles  que  compartilham  seu  estigma  e,  em  virtude  disso,  são
definidos e se definem como seus iguais. O segundo conjunto é composto –
tomando  de  empréstimo  um  termo  utilizado  por  homossexuais  –  pelos
“informados”, ou seja, os que são normais, mas cuja situação especial levou a
privar intimamente da vida secreta do indivíduo estigmatizado e a simpatizar
com ela, e que gozam, ao mesmo tempo, de uma certa aceitação, uma certa
pertinência cortês ao clã. (GOFFMAN 1978:37)

No contexto pesquisado, considero que a mesma lógica impera, inclusive porque o

grupo de usuários da maconha pode ser considerado estigmatizado por conta da discriminação
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contra o uso de psicoativos ilícitos e os tabus implícitos nesta prática.

Os caminhos da pesquisa: metodologia e inserção etnográfica 

Como expliquei antes, algumas das pessoas que encabeçaram a organização destas

mobilizações  estavam na universidade há  mais tempo que eu e por isso já as conhecia,

enquanto outras, nem tão próximas, mas com rostos familiares, me possibilitaram fácil acesso

ao grupo.  Assim,  ao  considerar a recente formação deste Coletivo, ainda em vias de

organização, acredito que a simples  demonstração de interesse foi  por si só uma forma de

inserção, já que uma das propostas do grupo é de divulgar e expandir os conhecimentos sobre

a maconha e outras drogas e temas correlatos, como os malefícios do tráfico ilegal e o abuso

dessas substâncias. Não apenas no caso da minha inserção, mas também ao acompanhar a

entrada de novos integrantes nos grupos, mostrar-se sensível ao assunto foi a melhor forma de

integração. Sempre existem assuntos para serem conversados, o que facilita o entrosamento

com os membros mais antigos.  Sendo assim, não foi difícil acompanhar este movimento.

Através da internet é possível ter acesso a muitas informações e acontecimentos relacionados

à  maconha,  as  Marchas  da  Maconha  e  repressão  policial,  tráfico  e  apreensões,  novas

propostas políticas sobre drogas, ou seja, uma infinidade de assuntos que me possibilitaram

aproximação e acolhimento por parte do grupo.

Após o ingresso no curso de mestrado e a definição do tema de pesquisa, sempre que

encontrava a oportunidade de uma conversa mais prolongada com algum dos participantes

dos Coletivos procurei explicitar meu tema de pesquisa e sondar a aceitação das pessoas sobre

minha proposta. Nessas conversas informais tive a confirmação do que acabei de afirmar: em

todas  as  vezes  que  tive  essa  conversa,  sempre  encontrei  total  disponibilidade  para

informações,  entrevistas  ou  qualquer  outra  coisa  que  eu  precisasse  para  realizar  minha

pesquisa, pois foi unânime a opinião dos meus interlocutores de que eu contribuiria com a

proposta dos Coletivos através de uma dissertação acadêmica de mestrado que tratasse do

tema da maconha de alguma forma, mesmo se privilegiando as articulações e mobilizações

daqueles  que estão engajados em um movimento  pela  descriminalização e  legalização da
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maconha e não exatamente na questão central proposta por eles próprios como militantes.

Como forma de inserção e também estratégia inicial para o levantamento de dados

utilizei da observação participante  (MALINOWSKI 1978, ZALUAR 2009), acompanhando

diversas reuniões de organização da Marcha da Maconha em Natal, durante os anos de 2011 e

2012, afim de compreender as discussões, a participação e os posicionamentos dos envolvidos

nos debates sobre a maconha. Estes momentos foram mais propícios para estar diretamente

em contato com as práticas que analisarei e para levantar informações impossíveis de serem

expostas em entrevistas ou ainda aquelas que somente a observação direta é capaz de revelar

ao pesquisador (CARDOSO DE OLIVEIRA 2000).  Além disso, fotografei as Marchas da

Maconha  e  eventualmente  outros  momentos  como  forma  de  registro  documental,  para

proporcionar ao leitor uma impressão visual sobre este contexto e suas atividades.

Após acompanhar estes períodos de organização das Marchas e demais atividades,

estabeleci uma rede de informantes ativos nos debates e mobilizações sobre a maconha em

Natal  para  elaborar  esta  pesquisa,  considerando  todos  os  envolvidos  de  forma  igual,

independente das posições e responsabilidades assumidas por cada uma destas pessoas dentro

dos grupos,  por  considerar  que os papéis  são complementares  e  que as diversas  visões e

posições  colaboram  para  uma  abordagem  multifocal  dos  acontecimentos  e  uma  maior

amplitude para as observações e análises que seguem. De modo geral, trabalhei com uma

interlocutora principal que teve fundamental importância na minha inserção com os Coletivos,

além de ser minha principal fonte de informações e esclarecimentos. Privilegiei mais 5 outros

participantes dos Coletivos e das atividades realizadas pelo movimento antiproibicionista com

quem  realizei  entrevistas  e  conversas  informais,  além  de  um  número  impreciso  de

contribuições aleatórias de vários outros participantes.

Após realizar a etnografia durante os anos de 2011 e 2012 e conhecer grande parte

dos integrantes da mobilização, ao final do segundo ano realizei entrevistas semi-estruturadas,

em profundidade, apoiando-me em Verena Alberti (2005) e Cláudia Fonseca (1999), o que me

permitiu  abordar  diversas  questões  sobre  estes  Coletivos  e  suas  propostas,  bem  como

diferenciar as posturas individuais de cada um dos entrevistados.

Realizadas as etapas descritas, me debrucei sobre a análise do material obtido, aliado

à reflexão teórica, apresentados aqui  para sua interpretação, com o propósito  de entender
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quais são e como são organizados os mecanismos acionados por essas pessoas a fim de

modificar as circunstâncias da ilegalidade da maconha.

Preciso  esclarecer  que,  embora  minha  proposta  neste  trabalho  não  seja  de  um

posicionamento favorável ou contrário à legalização da maconha, ao longo da minha pesquisa

desenvolvi uma certa desconfiança quanto a periculosidade atribuída aos usuários de maconha

ou a degradação de suas vidas devido ao uso deste psicoativo, tal como, muitas vezes, as

informações difundidas na imprensa e no senso comum parecem sugerir, embora também não

negue que possa ocorrer eventualmente este uso mais problemático.

Embora minha atenção não recaia especialmente sobre a história de vida dos meus

interlocutores, caracterizar seus comportamentos, atividades, hábitos e sociabilidades integra

esta  pesquisa  a  fim  de  entender  e  dar  coerência  a  proposta  levantada  pelos  Coletivos

antiproibicionistas  que estudo em Natal.  Para tratar  desta  questão mais  individual  do que

coletiva, a entrevista foi a melhor ferramenta para alcançar informações e dados objetivos

sobre as práticas individuais, inclusive sobre o consumo de maconha e o engajamento nas

atividades coletivas referentes ao movimento antiproibicionista. No segundo capítulo desta

dissertação, voltaremos aos meus interlocutores para tratar das suas particularidades pessoais

e sociais.

Devo esclarecer que o fato dos usuários com quem trabalhei estarem integrados e

submetidos  às  regras  morais  da  sociedade  brasileira,  sem  sofrer  maiores  sanções  em

consequência  do  uso  ilícito  de  psicoativos,  não  significa  que  estas  práticas  possam  ser

exibidas publicamente, já que os julgamentos sociais e morais ainda pesariam contra eles,

afinal, o uso de psicoativos é socialmente condenado, carregado de estigma, nos termos de

Goffman (1988). Sendo assim, para a realização dessa pesquisa imaginei inicialmente que

seria necessária a utilização de uma metodologia que considerasse o caráter ilegal da esfera de

estudo, uma vez que, se identificados os praticantes do uso ilícito da maconha poderiam vir a

sofrer  consequências  sociais  e  morais.  No entanto,  durante o contato que tivemos para a

realização desta pesquisa, todos se mostraram muito à vontade com a própria exposição se

referida à maconha e as mobilizações a seu favor. Considerei inicialmente a utilização de

pseudônimos para me referir aos meus interlocutores, o que se mostrou desnecessário pela

opinião deles, sobretudo porque afirmam já estarem completamente expostos ao promoverem
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manifestações  sobre  a  maconha  e  defenderem  publicamente  esta  posição.  Desta  forma,

considerei prudente apresentá-los apenas por seus primeiros nomes, sem sobrenomes, e de

forma descaracterizada quando referidos à questões mais sensíveis tal como, por exemplo, às

práticas  individuais  sobre  o  uso  da  maconha  ou  ainda  do  uso  de  outros  psicoativos

considerados por  eles mais  “pesados”.  Com a preocupação de preservar  suas identidades,

optei  por  não  utilizar  imagens  das  atividades  mais  restritas,  como  as  reuniões,  onde  os

participantes  poderiam  ser  mais  facilmente  identificados,  assim  como  optei  também  por

desfocar os rostos que aparecem nas fotos que ilustram as Marchas da Maconha.

Como último ponto, gostaria de alertar que, diversas vezes, utilizo termos “nativos”,

ou seja, elaborados e usados por meus interlocutores de pesquisa, sobretudo nas descrições,

para me referir a aspectos próprios do contexto desta pesquisa, e, quando necessário, eles

serão explicados em nota de rodapé e, para identificá-los, estão em itálico.

Para finalizar esta introdução, devo dizer que a dissertação está dividida em quatro

capítulos, onde serão aprofundados dados e temas que considerei mais substanciais para a

compreensão da formação e atuação dos Coletivos antiproibicionistas em Natal.

O primeiro  capítulo  apresenta  o  contexto  histórico  e  atual  em que o movimento

antiproibicionista  está  situado.  Abordo  os  processos  históricos  das  políticas  globais  e

nacionais  sobre drogas,  além das  atuais  políticas vigentes  no Brasil,  assim como exploro

outras  propostas  viabilizadas  mais  recentemente  em outros  países,  o  que  poderá  situar  a

discussão  em que os  Coletivos  antiproibicionistas  emergiram. Esse movimento  é  também

apresentado para remontarmos sua formação, seus propósitos e suas articulações. As outras

opções  para  se  lidar  com a  questão  das  drogas  –  a  descriminalização,  a  legalização  e  a

regulamentação – também serão explicadas neste capítulo a fim de situar o leitor sobre as

propostas discutidas  e defendidas  pelo movimento antiproibicionista.  Ainda neste  capítulo

desenvolverei considerações sobre o pronunciamento do Superior Tribunal Federal sobre a

legalidade da realização das Marchas da Maconha no Brasil e também uma análise dessas

manifestações como movimento social urbano.

O segundo capítulo é dedicado aos realizadores desta mobilização. Apresento meus

principais  interlocutores  e  teço  considerações  sobre  a  participação  de  cada  um deles  na

formação dos Coletivos antiproibicionistas, considerando suas atuações individuais a partir da
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pesquisa e das entrevistas que realizei. Neste capítulo, aponto também características coletivas

que identifiquei como sendo fundamentais para a formação e ação deste movimento em Natal,

sobretudo a partir do contexto em que ele foi formado e das pessoas que o integram. Serão

apontados e discutidos também os principais argumentos acionados por estas pessoas para

embasar e legitimar suas reivindicações.

No terceiro e quarto capítulos serão apresentados os dados etnográficos. No terceiro

capítulo descrevo a organização dos Coletivos antiproibicionistas em Natal e a realização dos

Ciclos  de  Debates  e  Rodas  de  Conversa,  que  acompanhei  durante  esta  pesquisa.  Após

descrever estes eventos, faço considerações sobre a importância e o propósito deles para o

movimento, além de discutir questões relacionadas com estas atividades.

O quarto e último capítulo é dedicado às Marchas da Maconha, apresentando sua

organização, descrevendo a sua realização e sendo discutidos alguns pontos que considerei

fundamentais para a análise desses momentos principais do movimento antiproibicionista.

Por último, as considerações finais resumem os dados e análises desenvolvidas neste

trabalho, apresentando minhas interpretações e conclusões sobre o caso pesquisado. Coloco

ainda em evidência algumas questões que não puderam ser contempladas aqui, em função do

tempo  e  do  propósito  desta  dissertação,  mas  que  mereceriam  ser  explorados  em  outras

oportunidades e também por outros pesquisadores que se interessem pelo tema das drogas,

das mobilizações antiproibicionistas e pelos seus envolvidos.
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CAPÍTULO 1: A PROIBIÇÃO DAS DROGAS EM TERMOS GLOBAIS E

AS ARTICULAÇÕES ANTIPROIBICIONISTAS

Ao  tratarmos  da  ilegalidade  de  uma  gama  de  substâncias  psicoativas,  devemos

rememorar  que esta  forma de restringir  o  uso e  o comércio destes  produtos  nem sempre

existiu  e  pode  ser  historicamente  recuperada,  tal  como  afirma  o  historiador  Henrique

Carneiro, “o consumo de tabaco e álcool, assim como das drogas legais e ilegais em geral,

passou a ser objeto de uma forte intervenção reguladora estatal desde o início do século XX,

que  redundou  em  tratados  internacionais,  legislações  específicas,  aparatos  policiais”

(CARNEIRO 2005:17). Devemos observar que, nacional e internacionalmente, uma sucessão

de medidas foi responsável por regular a proibição, o controle e a liberação das drogas.

As convenções de Xangai – conhecida também como a 1ª convenção do Ópio – e de

Haia,  acontecidas respectivamente em 1909 e 1911 (ratificada no ano seguinte),  foram as

primeiras  discussões  internacionais  sobre  a  forma de  se  lidar  com certas  substâncias  que

proporcionavam algum tipo de alteração psíquica, convencionadas como “entorpecentes” na

época.  Foram  nessas  convenções  que  os  países  signatários  acordaram  criminalizar  tais

substâncias a fim de reduzir e até mesmo extinguir seu comércio e consumo (CARVALHO,

2011). Na 1ª Convenção do Ópio foi formada a Comissão Consultiva do Ópio e outras Drogas

Nocivas  e,  no  mesmo ano,  no  Brasil,  um decreto  federal  passou a  punir  o  comércio  de

substâncias de “qualidade entorpecente”, e foi a primeira legislação do país a tratar do tema

(MACRAE & SIMÕES 2000).

O intervalo  entre  os  anos  de  1920 até  1930,  é  considerado  o  mais  significativo

período das políticas proibicionistas (CARVALHO, 2011).  Em 1921, em cumprimento da

Convenção do Ópio de 1911 (FIORE 2005), foi criada a primeira organização internacional

com o objetivo de controlar a comercialização das drogas, a Comissão Consultiva do Ópio e

outras Drogas Nocivas, e teve como repercussão no Brasil a primeira lei  específica sobre

drogas  (lei  nº  4.296 de  06  de  julho de  1921),  sancionada pelo  então  Presidente  Epitácio

Pessoa (Ibid 2011, CARLINI 2005), e dois Decretos que, pela primeira vez no país, puniam

com prisão a venda de ópio e seus derivados (Decreto nº 4.294) e tipificavam na legislação

brasileira a figura jurídica do “toxicômano” além de criar o “Sanatório para Toxicômanos”
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(Decreto  nº  14.969)  para  tratar  daqueles  que  sofressem desse  mal,  inclusive  podendo ser

requerida a internação pela família ou por um juiz, além do próprio “doente” (FIORE 2005).

Em 1924 a II Conferência Internacional do Ópio em Genebra (CARLINI 2005, CARVALHO

2011)  resultou  no acordo mais  importante  daquela  década,  onde ficava  acertado entre  os

países  participantes  a  revisão  e  o  endurecimento  das  formas  de  prevenção  e  punição  do

comércio e uso de entorpecentes pelas suas populações. Nesta década, ainda foram firmados

outros dois acordos, quando estas propostas foram revistas e avaliadas (CARVALHO, 2005).

Vale ressaltar,  tal  como afirma Henrique Carneiro (2005),  que existiam (e ainda existem)

motivos e intenções que embasavam o discurso proibicionista aceito pelos governantes no

início do Século XX ao acordarem e endurecerem duas medidas sobre as drogas: 

Ao  mesmo  tempo,  desenvolveu-se  um  imenso  aparato  de  observação,
intervenção e regulação dos hábitos cotidianos das populações. O dispositivo
das políticas sexuais e raciais se constituiu em um dos fundamentos da luta
ideológica nesse período. O controle dos hábitos populares tornou-se objeto de
corporações policiais, teorias médicas, psicólogos industriais, administradores
científicos. O surgimento do taylorismo e do fordismo foi concomitante aos
mecanismos  puritanos  da  Lei  Seca  e  a  discriminação racial  de  imigrantes
serviu  de  pretexto  para  a  estigmatização  do  ópio  chinês  e  da  marijuana
mexicana nos Estados Unidos. (CARNEIRO 2005:18).

Assim, percebemos que as políticas firmadas nos acordos políticos entre diversos

países são efetivadas nas intervenções dos governos e suas agências e instituições na conduta

pessoal e das populações. Debruçando-se sobre a questão das drogas especialmente na Itália,

Franca Ongaro Basaglia (1994) alerta para uma questão curiosa sobre o interesse dos poderes

legisladores sobre o tema das drogas: 

O fato de muito antes de o fenômeno da droga ter penetrado na cultura italiana
terem tido início as discussões parlamentares em vista duma legislação a esse
respeito deveria levar-nos a pensar como este problema foi também empolado
ideologicamente, tratando-o como um “problema social” antes mesmo que o
fosse.  Esta operação permitiu o estabelecimento de medidas aparentemente
libertadoras  que  –  pelo  facto  de  se  apresentarem como  respostas  técnico-
especializadas a um problema na realidade social – se traduzem na prática em
novos  instrumentos  de  estabelecimento  e  controlo  da  nova  marginalidade.
(BASAGLIA 1994:271)
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A percepção de Basaglia da conjuntura italiana sobre políticas de drogas segue a

mesma direção do que apontou Henrique Carneiro sobre a motivação para a implementação

das políticas proibicionistas em grande parte dos países, inclusive no Brasil, como forma de

controle e docilização das suas populações.

Como resultado  das  conferências  e  acordos  das  décadas  anteriores,  em 1930,  os

Estados  Unidos  intensificaram  a  campanha  para  tornar  o  consumo  de  maconha  ilegal  e

erradicá-lo do país, assim como sugeriu Carneiro (2005). No Brasil,  estudos associando o

consumo  de  maconha  aos  negros,  apontavam  a  erva  como  causadora  de  agressividade,

violência,  delírios, loucura,  etc.,  embasando os argumentos da proibição – reafirmando as

colocações dos autores supracitados – e, em 1932, outro decreto (Decreto nº 30.930) passa a

punir  o  usuário  de  “substâncias  toxicoentorpecentes”  e  inclui  a  maconha  na  lista  de

substâncias proscritas (MACRAE & SIMÕES, 2000; FIORE 2005).

Outras duas Convenções, entre 1931 e 1936 contribuíram para o fortalecimento de

uma  política  internacional  de  repressão  ao  tráfico  de  drogas:  “A Conferência  de  1936,

conhecida  como  Convenção  para  a  repressão  ao  tráfico  ilícito  das  drogas  nocivas,  foi

promulgado pelo decreto 2.994, de 17 de agosto de 1938, no Brasil, pelo presidente Getúlio

Vargas.”  (CARVALHO, 2005:6),  mas  ainda  em 1936 foi  criada  a  Comissão  Nacional  de

Fiscalização  de  Entorpecentes  (CNFE)  no  país,  pelo  decreto  nº  780,  subordinada  ao

Ministério das Relações Exteriores e presidida pelo Diretor Nacional de Saúde e Assistência

Médico-social,  que  tinha  como  uma  de  suas  responsabilidades  propor  legislações  que

tratassem do tema (Ibid 2011; FIORE 2005):

Com a criação do CNFE estabelece-se um modelo de gestão governamental
sobre  drogas  que,  de  certa  forma,  perdura  até  hoje.  Composto  por
representantes de diversas áreas e órgãos governamentais,  entre as quais se
destacavam a área da saúde, essa comissão tinha por tarefa a supervisão do
controle  e  da  repressão  aos  entorpecentes  no  país,  inclusive  aquelas  não
proscritas  totalmente  devido  ao  uso  medicinal,  como  a  morfina.  O CNFE
elaborou uma nova legislação, aprovada já sob a ditadura do Estado Novo, a
Lei  de Fiscalização de Entorpecentes  (Decreto-lei  n.891 de 1938),  uma lei
mais rígida e detalhada. (FIORE 2005:267)

O Decreto-lei nº 891 intitulado “Lei de Fiscalização de Entorpecentes” do qual fala
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Maurício  Fiore,  tinha  como objetivo  “dotar  o  país  de  uma legislação  capaz  de  regular

eficientemente  a  fiscalização  de  entorpecentes”11 (CARVALHO  2011,  FONSECA  apud

CARLINI 2005), e que estabelecia quais as substâncias eram consideradas entorpecentes e as

dividia em dois grupos: 

O primeiro grupo relacionava o ópio bruto, o medicinal e suas preparações; a
exceção  era  o  elixir  paregórico e  o  pó  de  dover.  Neste  primeiro  grupo,
encontravam-se,  também,  substâncias  a  base  de  folha  de  coca  (cocaína)  e
cannabis sativa (cânhamo – maconha). O segundo grupo composto por dois
produtos apenas a atilmorfina e seus sais (Dionina) e a metilmorfina (Codeína)
e seus sais. (CARVALHO 2011:11)

Este autor ainda aponta dois fatores  inovadores  e fundamentais  do decreto-lei  de

1938:

Primeiramente o fato de pela primeira vez se determinar em território nacional
a proibição total do plantio, tráfico e consumo das substâncias relacionadas. O
outro fator encontra-se no Capítulo III da lei, onde se estabelece o direito legal
de  internação  compulsória  por  parte  do  Estado.  O  artigo  27  considera  a
toxicomania  ou  a  “intoxicação  habitual”  como  “doença  de  notificação
compulsória, em caráter reservado, à autoridade sanitária local.” Já o § 6º do
referido artigo regulamenta que a internação deve ocorrer em “hospital oficial
para  psicopatas  ou  estabelecimento  hospitalar  submetido  à  fiscalização
oficial”. (Ibid 2011:11)

Os apontamentos do autor nos permitem datar a instauração efetiva da política de

proibição  e  criminalização  inicial  no  Brasil  de  uma  quantidade  reduzida  de  substâncias

psicoativas, entre elas, a maconha. No entanto, outras datas acrescentam e modificam esta

proposta. Em 1943 a produção de um relatório para a CNFE articulava junto aos estados,

mapeamentos,  estudos  e  levantamentos,  visando uma política  nacional  de  controle.  Fazia

parte deste relatório um “inquérito sobre a maconha” em que se pretendia abordar o problema

do uso da planta na região do Rio São Francisco, sobretudo nos estados da Bahia, Sergipe e

Alagoas (CARVALHO 2011). Como consequência, em 1945 o combate ao “maconhismo” foi

11 Diário Oficial da União – Seção 1 – 28/11/1938, página 23843 (publicação origina)
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elevado  à  condição  de  bandeira  nacional  e,  no  ano  seguinte,  aconteceu  o  Convênio

Interestadual  da Maconha,  em Salvador  – BA, objetivando unificar  o  combate ao uso da

maconha e rever a legislação sobre o tema, onde foram aprovadas uma série de medidas para

unificação  e  incremento  dos  trabalhos  de  erradicação  desse  uso  (MACRAE & SIMÕES

2000), entre elas: 

A destruição dos cultivos; a inclusão em congressos de psiquiatria, higiene e
correlatas, do tema “repressão e profilaxia das toxicomanias” especialmente a
produzida pela maconha; estudo e vigilância especial dos delinquentes contra
a propriedade; […] multiplicação dos dispensários de higiene mental  e das
medidas para descobrir psicopatas; […] internamento e tratamento, pena ou
medida de segurança, colônias agrícolas para os viciados e traficantes; […] [e]
matrícula dos cultos afro-brasileiros e intercâmbio policial-médico de ordem
educativa-higiênica. (Cardoso apud Cavalcante 1998:116)

Ainda em 1946,  houve a  substituição  da  Comissão  Consultiva  do  Ópio  e  outras

Drogas  Nocivas,  instituída  em  1912,  pela  Comissão  das  Nações  Unidas  sobre  Drogas

Narcóticas  (CDN –  Comission  on Narcotic  Drugs),  vinculada  ao  Conselho  Econômico  e

Social da ONU e, em 1948 e 1953, mais dois protocolos foram assinados em Paris e Nova

Iorque, respectivamente (CARVALHO 2011).

Na década de 1940, as medidas políticas e legais tomadas pelo governo brasileiro em

relação as drogas, mas especialmente em relação à maconha, alterou a imagem associada aos

seus usuários. Segundo a pesquisa realizada por Edward MacRae e Júlio Simões, apresentada

em Rodas de Fumo (2000), nos anos 1950 a quantidade de notícias publicadas sobre o tema

aumentou  consideravelmente,  sobretudo  com  estilo  sarcástico  ou  irônico,  tratando

principalmente de uma “suposta índole” do “maconheiro”,  o que o vinculava às ideias de

desordeiro e de “desvio de caráter”, muito mais do que da questão do uso de drogas. O reflexo

das  informações  jornalísticas,  muito  mais  do  que  informações  científicas,  ofereceu  à

população “tanto uma sintomatologia quanto as supostas consequências sociais do consumo

de maconha” (MACRAE & SIMÕES, 2000:22), consolidando a imagem negativa sobre os

usuários desta planta, embora a década seguinte fosse alterar de outra forma as representações

sobre a maconha.
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Em 1961, a Convenção Única sobre Entorpecentes da ONU, em Nova York, marcou

as políticas sobre drogas em grande parte dos países, inclusive no Brasil:

A ONU  passou  a  ter  a  atribuição  legal  de  fiscalização  internacional  de
entorpecentes, contando com a participação de todos os países membros das
Nações Unidas, a convenção única de 1961 revogou as convenções anteriores,
sendo promulgada no Brasil  pelo decreto 54.216 de 27 de agosto de 1964.
(CARVALHO 2011:6)

Nesta  Convenção,  chegou-se  ao  primeiro  consenso  internacional  em  relação  às

substâncias psicoativas. O encontro – que contou com a presença de representantes de 73

países, entre eles o Brasil, ratificou um tratado que vigora até hoje. A Convenção Única sobre

Entorpecentes classificou uma série de substâncias em quatro graus de periculosidade que

passaram a ter sua produção, venda e consumo proibidos:

Essas  listas  classificam  as  substâncias  não  exatamente  pelo  potencial  de
toxicidade  ou  de  risco  de  dependência,  mas  sim  pela  possibilidade  da
substância ter alguma propriedade medicinal. Assim, a morfina, por exemplo,
droga  considerada  pela  medicina  como  de  toxicidade  alta  e  de  altíssimo
potencial de dependência, é classificada pela ONU como lista I (substâncias
controladas com produção oficial), perigosa, mas com possível uso medicinal.
A maconha, que, segundo o senso médico, tem toxicidade baixa, está na lista
IV,  aquela  que  compreende  as  substâncias  proscritas  –  sem  nenhum  uso
medicinal possível. (FIORE 2005:268)

No Brasil, o impacto  desta  Convenção, somada ao regime militar  instaurado três

anos depois,  foi uma sucessão de leis ainda mais severas, entre elas sobre as drogas, que

passaram do modelo de atenção sanitária/médica para o combate bélico, através da criação da

lei  nº  4.483  de  16  de  novembro  de  1964  criando  o  Serviço  de  Repressão  a  Tóxicos  e

Entorpecentes  (SRTE)  dentro  da  reordenação  estrutural  do  Departamento  Federal  de

Segurança Pública dentro da Polícia Federal (CARVALHO 2011). 

Por outro lado, deve-se salientar que as experiências de contracultura e de novos

estilos  de  vida  ditos “alternativos”  disseminaram-se e  mesmo se globalizaram a partir  da

metade da década de 1960 através, primeiramente, do movimento hippie – que virou símbolo
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da geração de jovens da época – tornando a maconha e as drogas alucinógenas como seus

símbolos e, o seu uso, uma prática comum entre seus integrantes:

Pari  passo  à  intensificação  dos  tratados  internacionais  e  da  repressão
doméstica  nos  Estados  proibicionistas,  assistiu-se,  nos  anos  1960,  a  um
período  de  crescimento  do  consumo  de  drogas  ilícitas:  ao  lado  das  mais
tradicionais,  como  a  heroína,  surgiram  ou  foram  recuperadas  drogas
alucinógenas,  como  o  LSD,  a  maconha  e  a  mescalina,  todas  fortemente
vinculadas ao movimento de contracultura e psicodelia que tanto preocupou
governos no Ocidente (nos Estados Unidos,  em particular)  por seu caráter
iconoclasta, pacifista e contestatório. Os anos 1970 começaram, assim, com
um quadro que combinava consumo em alta, mercado ilícito de drogas em
expansão e renovados projetos de repressão. (RODRIGUES 2008:99)

A força reivindicatória que exerceria a "revolução cultural" dos anos 60 sobre
o  simbolismo  do  uso  da  maconha,  em quase  todo  o  Ocidente,  marcou  a
inclusão do `jovem" num mundo até então concebido quase exclusivamente
como  habitado  pelos  bandidos  denunciados  pela  imprensa.  A partir  dessa
década, o costume de fumar maconha deixou de ser apanágio das camadas
pobres e marginalizadas e ganhou amplitude entre segmentos da classe média
urbana. (MACRAE e SIMÕES 2000:22)

O estereótipo associado aos usuários de maconha que, até então, era em referência as

camadas pobres e marginalizadas foi ampliada para os segmentos médios urbanos, ganhando

a conotação de  “busca  por  um estilo  alternativo  de  vida,  uma expressão de liberdade de

pensamento e sensações, praticada por grupos de jovens” (MACRAE & SIMÕES 2000:22;

VELH0, 1998), no Brasil, sobretudo em oposição as censuras e restrições do regime militar

no final da década. 

Com  postura  mais  rígida,  a  revogação  de  um  artigo  do  código  penal  em 1968

equiparou as penas para os crimes de traficantes e usuários. Foi ratificada pela lei de 1971

que,  como agravante,  permitiu  que  se  fizessem e  acatassem denúncias  por  “consumo de

drogas” sem a necessidade de um laudo toxicológico (MACRAE & SIMÕES, 2000).  No

contexto mundial, em 1972, o então presidente Norte-americano Richard Nixon declarou a

“guerra  às  drogas”  nos  EUA e  investiu  cerca  de  100 milhões  de  dólares em campanhas

antidrogas nos grandes meios de comunicação,
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(...) como uma postura governamental dirigida à exteriorização do problema
da  produção  de  psicoativos  e  à  repressão  interna  a  consumidores  e
organizações  narcotraficantes.  A um só  tempo,  uma  instrumentalização  da
proibição  às  drogas  como  artifício  de  política  externa  e  recurso  para  a
governamentalização  –  disciplinarização,  vigilância  e  confinamento  –  de
grupos sociais ameaçadores à ordem interna como negros, hispânicos e jovens
pacifistas. (RODRIGUES Apud CARVALHO 2011:4).

Diversos  autores  recuperados  até  aqui  (MACRAE & SIMÕES 2000,   CARLINI

2005, VIDAL 2008, CARVALHO 2011), apontam para o caráter xenofóbico e moralista das

medidas adotadas sob a justificativa dos “danos irreversíveis” que o uso de drogas poderia

causar, como sugere a citação acima. Sobretudo a maconha teria sofrido depreciação ao ser

associada às camadas menos abastadas e marginalizadas como negros e índios, inclusive no

Brasil: 

Durante o séc. XX as políticas de drogas no Brasil buscaram se amparar numa
“ideologia do combate à maconha que serviu para orientar o sistema punitivo
disciplinar para as áreas ocupadas pela população negra e mestiça (Cardoso
1994:81)

Usadas para reforçar os mecanismos institucionais de punição e controle sobre
essas populações, seus hábitos e costumes tradicionais, essas leis e políticas
foram implantadas durante períodos marcados pelo autoritarismo estatal e pela
restrição  de  direitos  e  liberdades  adquiridos,  ignorando  ou  se  opondo  aos
saberes científicos sobre o tema e sem maiores debates ou diálogo com setores
interessados da sociedade civil. (VIDAL 2008:25) 

Ao mesmo tempo em que foram realizadas outras duas convenções, Contra o tráfico

Ilícito  de  Entorpecentes  e  Substâncias  Psicotrópicas,  em  1971  e  1972,  em Viena  e  em

Genebra, respectivamente (CARVALHO, 2011), entrou em prática no Brasil, a partir de 1976,

a Lei de Tóxicos (lei nº 6.368/76) em que era previsto, por decreto, a criação de um Sistema

Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão – SNPFRE (CARVALHO, 2011; CARLINI,

2005) e o Conselho Federal de Entorpecentes – Confen (FIORE 2005):
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A Lei de Tóxicos obriga que todas as pessoas, físicas ou jurídicas, colaborem
na  erradicação  do  uso  de  substâncias  ilegais  e  passa  a  considerar  a
dependência física e psiquica, que deve ser determinada por critério médico
para  decisão  da  justiça.  A  internação  deixa  de  ser  obrigatória,  sendo
substituída pelo tratamento. Alem disso, divide as penalidades previstas para
quem porta a substância para vender (Art.  12) e quem porta para consumo
próprio (Art. 16). (FIORE 2005:269)

Embora a pena para o crime de porte para consumo pessoal seja mais branda, em

ambas as situações a detenção era prevista. Maurício Fiore (2005) afirma ainda que a Lei de

Tóxicos  é  considerada,  no  jargão  jurídico,  uma  “norma  penal  em  branco”,  já  que  a

regulamentação  de  quais  substâncias  devem  ser  controladas  ou  proibidas  é  de

responsabilidade  dos  órgãos  competentes,  no  caso,  o  Ministério  da  Saúde  e  a  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o que constitui “uma importante controvérsia

jurídica entre as autoridades sanitárias e o poder legislativo”, já que a legislação brasileira

deveria cumprir os tratados internacionais dos quais o país é signatário (FIORE Ibid).

Em 1977, uma nova Conferência Internacional, convocada pela Secretaria Geral das

Nações Unidas, teve como tema o Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito (CARVALHO 2011). Em

1986, houve a criação da Comissão Interamericana de Controle do Abuso de Drogas (CICAD)

pela Organização dos Estados Americanos (OEA), além de ser realizada a sua 1ª Conferência

no Rio de Janeiro, o que resultou na aprovação do Programa Interamericano de Acción de

Rio de Janeiro Contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y

Substancias  Psicotrópicas,  composto por  quatro  capítulos  com propostas  para redução da

demanda e  ofertas  de substâncias  ilícitas,  que foi  posteriormente revisado em 1992 (Ibid

2011). No ano de 1988, em Viena, é concluído o texto final da Convenção Contra o Tráfico

Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, complementando as Convenções de 1961

e 1972, mas somente dois anos depois entrou em vigor internacional (CARVALHO, 2011:7). 

No Brasil,  a  Constituição Federal  de 1988 estabeleceu que o tráfico de drogas  é

crime inafiançável e sem anistia. Após estes eventos, apenas quase uma década depois, novas

iniciativas  significativas  foram tomadas.  Em 1997,  constituiu-se  o  Escritório  das  Nações

Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e no ano seguinte o Brasil passou a compartilhar das

resoluções  da  ONU pela  redução  da  demanda  de  drogas  (CARVALHO 2011)  e  criando,
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através  do  Decreto  nº  2.632,  o  Sistema  Nacional  Antidrogas,  formado  pela  Secretaria

Nacional Antidrogas – Senad e o Conselho Nacional Antidrogas – Conad (FIORE 2005). O

objetivo deste Sistema Nacional Antidrogas era “planejar, coordenar, supervisionar e controlar

as  atividades  de  prevenção  e  repressão  ao  tráfico  ilícito,  uso  indevido  e  produção  não

autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física e psíquica, e

as atividades de recuperação de dependentes” (Ibid 2005:270).

No ano de 2006, a nova Lei de Drogas (Lei 11.343/06) eliminou a pena de prisão

para o usuário e o dependente, ou seja, para aquele que tem droga ou a planta para consumo

pessoal,  limitando  suas  formas  de  sanções  às  penas  alternativas,  como  medidas

socioeducativas  e  prestação  de  serviços  comunitários.  A  legislação  também  passou  a

distinguir o traficante profissional do eventual, que trafica pela necessidade de obter a droga

para consumo próprio e que passou a ter direito a uma sensível redução de pena.

As  muitas  Conferências  Internacionais  mencionadas  aqui,  refletem o  progressivo

aumento de importância social e política da questão das drogas em todo o mundo, sempre no

sentido  de  repressão  e  criminalização.  Desde 1961, quando o Brasil assinou um acordo

político com vários outros países na  convenção da ONU naquele ano, ficou firmado que os

países integrantes daquela convenção tratariam a questão das drogas como “inimigo” a ser

combatido sob o argumento que seus efeitos eram extremamente danosos. Era preciso evitar

que essas substâncias fossem consumidas pela população de seus países. Desse modo, passou-

se  a criminalizar o comércio e o porte das substâncias que faziam parte dessa lista.  A

Convenção da ONU de 1961 teve como resultado uma sucessão de leis aplicadas no Brasil,

que  até  hoje  punem,  mesmo  que  atualmente  de  forma  mais  branda,  as  pessoas  por  seu

envolvimento com substâncias consideradas ilícitas.

No entanto, a criminalização das drogas mostrou que as consequências  sociais e

jurídicas desta decisão não obtiveram êxito no combate ao uso  dessas substâncias. Apenas

possibilitou que o tráfico administrasse este mercado de forma ilegal, aumentando o crime

organizado e os poderes paralelos entre outros problemas, já que, como alerta Elizabeth

Leeds, “qualquer atividade ilegal no setor informal acarreta consequências que não existem

no caso de muitas atividades “legais” no mesmo setor” (2006:241). O aumento dos índices de
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violência e criminalidade, das despesas públicas com segurança e da população carcerária12

também foram consequências  imprevistas da política proibicionista e que tem acarretado

problemas mais sérios do que os causados pelas substâncias proibidas, tal como afirma Alba

Zaluar em seus estudos sobre criminalidade e violência:

O argumento  que  desenvolvi  ao  longo  de  15  anos  de  pesquisas  coloca  a
existência  do crime organizado relacionado ao tráfico de drogas  no centro
desse  furacão  [de  violência  e  criminalidade].  Furtos  e  roubos  são  hoje
internacionalmente vinculados à necessidade de pagar ao traficante, no caso
de usuários, ou de adquirir capital para manter o negócio das drogas, no caso
de  traficantes  que  usam  o  poder  militar  para  controlar  seu  exército  de
colaboradores e clientes. Ora, mesmo os crimes registrados que não estejam
diretamente relacionados à droga, isso não quer dizer que esse novo poder nos
países capitalistas não esteja se exercendo até o plano do imaginário, como um
modelo, um mapa simbólico. No plano mundial, o crime organizado, que tem
estruturas complexas e movimenta um grande volume de dinheiro, não pode
mais ser ignorado como uma força importante, ao lado de Estados nacionais,
igrejas, partidos políticos, empresas multinacionais etc. […] No Brasil, com o
sistema de justiça ainda voltado para os crimes individuais e desaparelhado
para investigar os meandros e grupos mais importantes do crime organizado,
não  temos  ideia  de  seu  atual  impacto  nas  instituições  e  na  sociedade.
(ZALUAR 2004:297)

Diante  dessa  bola  de  neve  imensurável,  a  questão  central  ficou  de  lado  em

detrimento  da  necessidade  dos  poderes  públicos  solucionarem  os  problemas  mais  sérios

acarretados pelas formas de proibição. Até mesmo políticos já concordam que criminalizar as

drogas  não  teve  o  efeito  esperado  e  que  esta  política  é  ineficaz  e  ultrapassada.  Em

“Quebrando o Tabu” (2011),  documentário que aborda a questão das políticas de drogas,

dirigido por Fernando Grostein Andrade, políticos de diversos países integrantes da Comissão

Global de Políticas sobre Drogas apontam o fracasso da política proibicionista e propõem

outras soluções para minimizar os efeitos das substâncias entorpecentes sem criminalizá-las,

seguindo o exemplo de países como a Holanda, Suíça e o estado norte-americano da

Califórnia.

12 Sobre crimes ligados ao tráfico e uso de drogas na população carcerária ver: SANTOS, Ana Carla Ferreira dos.
“As condições e o perfil dos internos que aguardam julgamento nas carceragens da Polinter-RJ”. In: MIRANDA,
Ana Paula Mendes; Mota, Fábio Reis (orgs). Práticas Punitivas, Sistema Prisional e Justiça. Niterói: Editora da
UFF, 2010.
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1.1. Políticas Atuais de Drogas no Brasil e no Mundo

No cenário mundial, é possível  perceber que existe atualmente um interesse maior

dos países mais desenvolvidos em conter os problemas sociais oriundos do comércio ilegal de

drogas, admitindo que a política proibicionista não alcançou os objetivos pretendidos. Países

como Portugal, Espanha, Holanda e Suíça já adotam posturas mais tolerantes, algumas até

legalizadas, sobre o consumo controlado de substâncias psicoativas, respeitando os direitos

individuais dos usuários e assegurando saúde pública para suas populações (BURGIERMAN,

2011).

Esta é uma diferença radical na abordagem do problema envolvendo as drogas.

Enquanto o acordo firmado em 1961 estava embasado numa perspectiva punitiva de tratar a

questão como caso de polícia e justiça, as novas propostas adotadas pelos países citados

mudaram a abordagem para os serviços de saúde, preocupando-se com a saúde das suas

populações e assegurando que o uso de psicoativos cause menos danos aos usuários e não

possibilite outros problemas sociais decorrentes. 

Em países como a Holanda e a Espanha e o estado da Califórnia (EUA), a maconha é

considerada um dos psicoativos menos danosos  (Ibid 2011)  e,  assim,  seu  consumo  é

regulamentado em termos de plantio e comercialização.  Já na Suíça, onde o sistema de saúde

público funciona com eficiência, todos os psicoativos são descriminalizados e seus usuários

recebem acompanhamento médico e psicológico contínuo, em locais para aplicação de doses

controladas de morfina (fármaco substitutivo para a heroína), fornecidas pelo governo, com

atuação de enfermeiros e o uso de  material adequado. Estas práticas servem para garantir a

saúde e segurança da população, reduzindo ao máximo as chances de morte por overdose,

além de reduzir problemas individuais e sociais decorrentes da ilegalidade dessas substâncias,

ao contrário do que a política proibicionista causou:

A política atual de guerra às drogas e repressão aos usuários, principalmente
nos países onde os direitos de cidadania são precários, não livrou esses países
do tráfico nem foi capaz de impedir a epidemia do HIV pelo uso de drogas
injetáveis nos portos e cidades ao longo das rotas dos criminosos, tampouco a
epidemia de mortes por homicídio entre homens jovens entre suas principais
metrópoles. (Zaluar 2004:298)
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Desse modo, os efeitos das políticas proibicionistas mundiais tem sido discutidos em

vários países, inclusive alguns deles já adotam outras formas de lidar com a questão e estão

apresentando outros caminhos para diminuir os efeitos abusivos dos usos  das  substâncias

psicoativas nas suas populações, além de conseguirem reduzir drasticamente os efeitos da

ilegalidade apontados como consequências da proibição. 

Na América Latina, já podem ser notadas mudanças significativas sobre as políticas

de drogas  de alguns países.  Desde 2009,  na Argentina13 e  no México14,  o  porte  e  uso de

maconha em pequenas escalas já foram descriminalizados afim de centrar  as atenções  no

narcotráfico  e  nos  casos  de  usuários  que  necessitam tratamento  em vez  de  punição.  No

Uruguai e Chile já são discutidas em instâncias governamentais propostas de mudanças nas

suas políticas de drogas, principalmente sobre a maconha. No Uruguai15, onde o consumo de

maconha  é  descriminalizado,  mas  a  compra  é  ilícita,  está  tramitando  no  Parlamento  um

projeto de lei proposto pelo então Presidente José Pepe Mujica com a proposta de estatizar o

controle e a regulamentação da importação, produção, comércio e distribuição de maconha

com o propósito de diminuir o tráfico de drogas e controlar o consumo deste psicoativo. No

Chile16,  a  situação é semelhante:  dois senadores apresentaram um projeto para legalizar o

consumo de maconha,  propondo a  pré-determinação das  quantidades  permitidas  e  o  livre

plantio para uso pessoal, sugerindo que esta seria uma alternativa para diminuir o narcotráfico

no país.

No Brasil, a formação de uma comissão de juristas para revisar e propor mudanças

no Código Penal apontou considerações, entre outros itens, sobre as disposições que tratam

sobre o tráfico, porte e consumo de drogas. As sugestões indicam maior rigor na distinção

entre traficantes e usuários através da definição de quantidades que caracterizariam cada uma

das  condutas,  aumentando  as  penalidades  para  a  primeira  modalidade  mas  eximindo  os

usuários de penalidades  através  da descriminalização das  drogas  para consumo individual

através da regulamentação que seria de responsabilidade da ANVISA sobre as quantidades a
13 Notícia  disponível  em:  http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,argentina-descriminaliza-uso-de-
maconha-em-pequena-escala,424465,0.htm consultada em 08 de setembro de 2012.
14 Notícia  diponível  em:  http://www.estadao.com.br/noticias/geral,mexico-descriminaliza-posse-de-droga-para-
uso-pessoal,422793,0.htm consultada em 08 de setembro de 2012.
15 Notícia  disponível  em:  http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-08-10/governo-do-uruguai-propoe-
estatizar-producao-e-comercio-de-maconha-para-controlar-consumo consultada em 08 de setembro de 2012.
16 Notícia disponível  em:  http://noticias.r7.com/economia/noticias/senadores-chilenos-apresentam-projeto-para-
legalizar-maconha-20120808.html consultada em 08 de setembro de 2012.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-08-10/governo-do-uruguai-propoe-estatizar-producao-e-comercio-de-maconha-para-controlar-consumo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-08-10/governo-do-uruguai-propoe-estatizar-producao-e-comercio-de-maconha-para-controlar-consumo
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,mexico-descriminaliza-posse-de-droga-para-uso-pessoal,422793,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,mexico-descriminaliza-posse-de-droga-para-uso-pessoal,422793,0.htm
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serem permitidas. As propostas da comissão deverão ser votadas pelo Congresso e Senado

Federais  e  sancionadas  pelo  poder  Executivo  para  entrarem  em  vigor,  podendo  sofrer

alterações ou mesmo serem negadas.

Ainda assim, no Brasil, o que vigora ainda é o proibicionismo, mas é necessário que

pensemos este tema não apenas através de uma perspectiva ou plano social mais abrangente,

portanto mais “macro”,  isto é,  através das políticas nacionais e internacionais reguladoras

dessas  substâncias,  tal  como  apresentados  por  esta  retrospectiva  histórica  e  política  do

contexto atual do “problema” das drogas. É preciso pensar a questão entendendo que também

há uma dimensão cotidiana, material e interpessoal vivida por aqueles que integram o alvo

principal dessas artimanhas estruturais da sociedade, que são as pessoas que consomem estas

substâncias criminalizadas pelas políticas atuais de drogas e que têm suas escolhas sobre o

uso do próprio corpo limitadas por estas políticas. Como afirma Henrique Carneiro “a relação

da noção de autonomia crítica do sujeito como direito às experiências de alteração voluntária

da consciência por meio de psicofármacos é o tema de fundo que perpassa todo o debate sobre

consumo de drogas, regulamentações, proibicionismo” (2005:23). Desse modo, é necessário

que se perceba a visão e o posicionamento dessas pessoas, diretamente envolvidas na questão.

Isto é o que me proponho a desenvolver neste trabalho. As mobilizações contra esta política

proibicionista reivindicam a necessidade de se discutir a questão sem moralismos, afim de que

os problemas mais graves consequentes da proibição, tal como diz Alba Zaluar,  possam ser,

ao menos, atenuados, se não resolvidos. O conhecimento de que há outras formas de lidar

com esta questão é apropriado por aqueles que se interessam e se preocupam com o tema –

sejam eles usuários de drogas, pesquisadores, médicos, políticos, etc. – com  o  fito  de

reivindicar que a política brasileira de drogas seja também alterada. 



44

1.2.  Possibilidades:  criminalização,  descriminalização,  regulamentação  e

legalização. 

Pode-se  argumentar,  seguindo  as  posições  antiproibicionistas,  que  as  formas  até

agora utilizadas para lidar com a questão das drogas se mostraram ineficientes e, por isso, as

propostas sugeridas pelas mobilizações de legalização do uso da maconha colocam-se como

contraponto  legítimo,  manifestando-se  atualmente  em diversos  países,  assim podendo  ser

socialmente  cogitadas.  Faz-se  necessário  alguns  poucos  esclarecimentos  sobre  estas

alternativas para que possamos entender os propósitos e opiniões afirmadas pelos Coletivos

antiproibicionistas que discutem a questão da maconha e também de outros psicoativos. Essa

discussão será importante para se entender a criação dos Coletivos pró-cannabis em Natal. 

A proposta de não tratar o uso e o comércio de psicoativos como práticas ilegais

possibilita outras abordagens jurídicas da questão, sobretudo por despenalizar seus envolvidos

e deixar de considerá-los delinquentes pela contravenção, reduzindo com isso os moralismos

que se somam a este julgamento. O que mais distingue as propostas de descriminalização e

legalização é a questão da regulamentação do comércio e uso, isto é, haverem prescrições

sobre como e quem pode consumir e comercializar tais substâncias.

A iniciativa de apenas “deixar de considerar crime”, isto é, descriminalizar o uso e a

comercialização dos psicoativos ilegais, permite que os setores jurídicos criminais do Estado

deixem de ser responsáveis pela intervenção neste tipo de questão e passe tal responsabilidade

para setores administrativos, como explica o Caderno Temático da Conseg:

Mesmo  na  estrutura  de  descriminalização,  o  uso  e  a  posse  de  drogas
continuam proibidos (isto é, ilegais) e sujeitos a intervenção da polícia. No
entanto, “descriminalização” significa que as infrações foram completamente
removidas da estrutura das leis criminais e do sistema de justiça criminal. Em
vez disso,  são tratadas como violações  puramente administrativas,  a serem
processadas em um sistema não criminal. (CONSEG 2009: 22)

A descriminalização é uma proposta de “abertura” sobre o tema, embora não resolva

questões importantes relacionadas a essas substâncias, tal como a falta de regulamentação das
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substâncias que circulam de forma adulterada pela falta de controle sobre sua produção e

distribuição, nem consegue lidar com as dinâmicas e implicações do narcotráfico, abrindo

margem para  a  continuação e  talvez  expansão desse  mercado irregular,  embora  deixe  de

causar inconvenientes legais aos seus usuários. 

Já a legalização “significa que não há proibições de espécie alguma de acordo com as

leis em relação à fabricação, às vendas, à posse ou ao uso de drogas” (CONSEG 2009:23),

embora as discussões sobre esta proposta, na maioria das vezes, incluam a necessidade de

regulamentação. Isto significa, tal como no caso do tabaco e do álcool, estabelecer critérios

sobre as mais diversas questões,  por exemplo,  sobre quem poderá plantar e comercializar

essas substâncias; as quantidades que poderão ser fornecidas para cada consumidor; quem terá

permissão para adquiri-las; onde elas poderão ser consumidas; as sanções sobre locais de uso,

etc. Estes critérios poderiam minimizar ou extinguir o mercado ilegal, gerando arrecadação

para  o  Estado  através  de  impostos,  além  de  garantir  a  procedência  e  a  qualidade  das

substâncias  adquiridas/consumidas  como  forma  de  reduzir  os  danos  aos  usuários  como

medida  de  saúde  pública  e  dirigir  os  cuidados  e  verbas  públicas  para  o  tratamento  dos

usuários mais críticos.

Nas discussões antiproibicionistas sobre essas propostas, é comum a legalização ser

o projeto ideal para tratar a questão das drogas sem criminalizá-las. A descriminalização, por

sua vez, é apontada como um modelo menos eficaz e eficiente na resolução das questões

citadas,  embora  possa  ser  um estágio  transitório  no  processo  entre  a  criminalização  e  a

legalização, necessário para a discussão e formalização da sua regulamentação.

Dentro  das  reivindicações  dos  movimentos  antiproibicionistas  da  maconha,  a

descriminalização, a regulamentação e a legalização da droga são propostas que andam juntas,

tanto por serem entendidas como partes de um processo descriminalizante, quanto por serem

consideradas etapas na evolução das políticas sobre drogas.
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1.3. Coletivos e Marchas da Maconha: “batendo de frente’ contra a política

de criminalização

Embora  durante  esta  pesquisa eu não tenha  encontrado dados confiáveis  sobre  o

início dessas manifestações, textos mais informais e jornalísticos sobre o tema indicam que

este tipo de mobilização tenha começado em 1999, em Nova Iorque. Segundo estes textos,

estas  manifestações  acontecem  atualmente  em  cerca  de  300  cidades  no  mundo  inteiro,

inclusive em mais de 20 cidades brasileiras, através da criação e organizações de Coletivos

que começam a se mobilizar para expandir o movimento em prol da legalização da maconha. 

A proposta intitulada antiproibicionista é explicitamente relacionada com o aspecto

da proibição e da ilegalidade da cannabis e do seu uso. Internamente, os participantes deste

movimento entendem que a  atual  política de proibição não permite  que questões centrais

decorrentes da existência de um mercado ilegal de drogas sejam discutidas e revistas. Esta

postura proibicionista refuta e desestimula as discussões sobre as drogas e seus usos, além de

impedir que outras alternativas e propostas políticas sejam cogitadas pelos poderes públicos

para lidar com a questão. A bandeira antiproibicionista é, portanto, a tentativa de não-proibir e

de discutir o tema baseado em pesquisas e dados científicos sobre as substâncias, seus efeitos,

danos reais e melhores formas de reduzir danos e consequências do uso de psicoativos.

A partir de 2007, as manifestações se tornaram mais organizadas no país sob o nome

nacional de Marchas da Maconha, realizadas e articuladas conjuntamente em várias cidades.

Embora desde 2000 alguns atos e manifestações tenham acontecido de forma esporádica e

descentralizada, foi com a organização de um Coletivo nacional da Marcha da Maconha que

em todo o país manifestações  com o mesmo propósito passaram a acontecer  anualmente,

concentradas principalmente no mês de maio sob o mesmo título, assim como acontece em

muitos outros países que organizam a Global Marijuana March.

O  Coletivo  Nacional  Marcha  da  Maconha  tem  como  objetivo  unificar  as

manifestações que propõem a descriminalização e a legalização da maconha no país sob o

mesmo título. Este Coletivo se propõe horizontal e  não hierárquico em sua organização e é

um núcleo central que tem a função de atualizar as informações do sítio da Marcha da

Maconha na internet, organizar o fórum de discussão deste meio virtual, produzir e distribuir
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anualmente  as  logomarcas  e  o  material  de  divulgação,  informação  e  orientação  para  a

realização  das  Marchas  da  Maconha  em  várias  cidades  e,  embora  também receba

contribuições e informações a partir de uma rede virtual que congrega vários outros Coletivos,

associações,  instituições e indivíduos que militam pela descriminalização,  legalização  e

regulação da maconha, é este Coletivo central que orienta a realização das manifestações em

prol  da  maconha  em todo  o  país. O  foco  deste  Coletivo  central  limita-se  à  questão  da

maconha. A posição acerca da legalização de outras drogas (tais como a cocaína, o crack, a

heroína, o LSD, etc.) não faz parte das propostas deste núcleo central já que as posições sobre

estas outras substâncias não é unânime entre os que discutem a questão, ficando a cargo de

cada Coletivo regional ou local que realiza suas manifestações expor sua posição sobre os

demais psicoativos ilegais. Como nota esclarecedora existente na página principal da Marcha

da Maconha, afirma-se que a intenção deste Coletivo é:

Criar espaços onde indivíduos e instituições interessadas em debater a
questão possam se articular e dialogar; Estimular reformas nas Leis e
Políticas Públicas sobre a maconha e seus diversos usos; Ajudar a criar
contextos sociais, políticos e culturais onde todos os cidadãos brasileiros
possam se manifestar de forma livre e democrática a respeito das políticas e
leis sobre drogas; Exigir formas de elaboração e aplicação dessas políticas e
leis que sejam mais transparente, justas, eficazes e pragmáticas, respeitando
a cidadania e os Direitos Humanos. O Coletivo Marcha da Maconha Brasil
reafirma que suas atividades não têm a intenção de fazer apologia à maconha
ou ao seu uso, nem incentivar qualquer tipo de atividade criminosa. As
atividades do Coletivo respeitam não só o direito à livre manifestação de
ideias e opiniões, mas também os limites legais desse e de outros direitos.17

As manifestações que acontecem em todo o país com esse propósito, embora sigam

as  orientações  do  Coletivo  central  da  Marcha  da  Maconha,  são  organizados  por  outros

Coletivos regionais, com atuação local em várias cidades do país, sobretudo nas capitais.

Embora o foco principal dessa pesquisa esteja voltado para as mobilizações que vem

acontecendo em Natal (RN), estes atos não estão isolados das propostas e realizações de um

movimento nacional composto  por  dezenas  de  outros  Coletivos  que mantém vínculos e

articulações entre si e  com outros países em razão de seus  interesses comuns, inclusive há

17 Disponível em: http://marchadamaconha.org/ consultado em: 26/08/2012.

http://marchadamaconha.org/
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mais tempo do que os Coletivos potiguares. A Marcha da Maconha é o melhor exemplo desta

convergência de interesses, pois é realizada anualmente em grande parte das capitais do país e

os argumentos e propostas dos grupos organizados que promovem cada uma delas, em cada

cidade, são orientados pelo núcleo central  que converge os interesses a fim de que todas as

mobilizações tenham o mesmo foco,  embora  também  apresentem  suas  particularidades.

Exatamente por isso o título de Marcha da Maconha pode ser exibido nacionalmente. Outros

países também realizam a mesma mobilização, sempre com diretrizes muito parecidas,

semelhantes as adotadas no Brasil. Estas ligações possibilitam que a abordagem dada à

questão, seja desenvolvida de forma articulada, sempre em contato com outros contextos que

apresentam a mesma proposta e questionam que “as fronteiras das autonomias, das liberdades

e  dos  direitos  individuais  no  âmbito  neurofarmacológico  ainda  não  foram  ampliadas,

continuando  sob a  guarda  combinada  das  autoridades  médicas  e  policiais.”  (CARNEIRO

2005: 24).

É interessante  observar  que  este  “movimento”  engloba,  mais  amplamente,  outras

formas de articulação com o intuito de discutir e rever as políticas nacionais sobre drogas.

Eventos, como os Ciclos de Debates Antiproibicionistas que serão descritos aqui, acontecem

nacionalmente, organizados por e para pesquisadores e profissionais que tratam da questão

dos  psicoativos  ilícitos  em  todas  as  suas  múltiplas  abordagens.  Em  outubro  de  2012,

aconteceu em Salvador – BA, o 1º Encontro da Rede Latino-americana de Pessoas que Usam

Drogas – LANPUD, ocasião que reuniu mais  de trinta  pessoas  na  intenção de discutir  e

propor mudanças no tratamento aos usuários de drogas, sobretudo com o propósito de uma

abordagem  mais  justa  e  humana18.  Ao  final  do  encontro,  foi  escrito  coletivamente  um

manifesto antiproibicionista, no qual foram abordadas questões relativas ao tema que haviam

sido discutidas pelo grupo durante o evento.

Outro evento recente que merece destaque ocorreu em Brasília – DF, entre os dias 3 e

5 de maio de 2013. O 1º Congresso Internacional sobre Drogas, organizado por pesquisadores

e  profissionais  nacionais  e  internacionais  de diversas  áreas,  médica,  biológicas,  humanas,

jurídicas, para tratar do tema. Este evento de grande porte reuniu durante três dias mais de mil

pessoas interessadas em discutir a questão das drogas e, ao final do evento, os participantes

18 Informações  sobre  o  evento  e  a  Rede  disponíveis  em:  http://lanpud.blogspot.com.br/ consultado  em:
16/05/2013.

http://lanpud.blogspot.com.br/
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produziram uma carta com propostas de mudanças a ser entregue a Presidente de República.

No  documento,  também  foi  declarada  a  posição  antiproibicionistas  dos  pesquisadores  e

militantes sobre a atual política de drogas.

Ainda  é  cedo  para  avaliar  se  haverão  efeitos  desses  eventos.  Agora,  o  que  nos

interessa,  é  saber  da  realização  de  encontros  como  estes  no  cenário  antiproibicionista

nacional, que adquire força ao ser endossado por autoridades que pesquisam e trabalham com

e sobre as drogas e seus usuários. Do mesmo modo, a exposição de um grupo assumidamente

consumidor de psicoativos ilícitos acrescenta um sentido pessoal, vivo e interessado à esta

discussão, com uma questão que tanto diz respeito a eles, tal como as Marchas da Maconha

também o  fazem.  Sobre  este  ponto  de  vista,  vale  citar  as  considerações  do  antropólogo

Gilberto Velho, já na década de 1980 sobre a abertura para as discussões sobre a maconha

considerando-a como um assunto cotidiano a ser despido de tabus:

O primeiro fato sociológico e antropológico relevante a ser considerado, pra
mim, pelo menos, é a criação ou a consolidação de um espaço para se discutir
o caso maconha, o que representa evidentemente uma abertura muito grande
em relação a uma série de outros assuntos que interessam ao nosso cotidiano.
Não é preciso dizer que esse tipo de assunto era tabu não só para as pessoas,
digamos,  assim  mais  conservadoras,  mas  também  era  visto  com  muita
desconfiança por pessoas progressistas. As coisas que tocam o cotidiano das
pessoas não eram vistas como dignas de serem debatidas. (VELHO 1985:43)

Nesses termos, apenas com a abertura da qual fala Gilberto Velho é que temos a

possibilidade de ver a organização dos eventos que citei. A partir disso, discutirei ao longo

deste trabalho como a Marcha da Maconha e os debates antiproibicionistas foram concebidos

e realizados em Natal.
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1.4.  O  Direito  de  Reivindicar:  o  Posicionamento  do  Superior  Tribunal

Federal sobre as Marchas da Maconha no Brasil

De  acordo  com  as  questões  discutidas  até  aqui,  construiu-se  socialmente  a

legitimidade do direito de mobilização e reivindicação advindas dos Coletivos que organizam

as Marchas da Maconha no Brasil.  No entanto,  por se tratar de uma demanda social  que

envolve o uso de uma substância que é atualmente criminalizado, houve a necessidade de

interferência do órgão máximo que regula o poder judiciário no país, o Superior Tribunal

Federal. Durante o ano de 2011, acompanhamos pelas mídias19 o desenrolar dessa questão,

que foi nacionalmente discutida e que apresenta opiniões controversas: devem os poderes

públicos autorizar a realização de marchas em defesa da descriminalização e legalização da

maconha? Não seriam essas marchas uma forma de apologia às drogas, ao uso de substâncias

psicoativas ilegais?

Sobre esta questão, o  Superior Tribunal Federal deu um parecer sobre as decisões

contraditórias dos tribunais estaduais do país a  respeito  dos pedidos de habeas corpus

preventivos para a realização das chamadas Marchas da Maconha.  Em 2011, grupos

organizados em 16 cidades brasileiras solicitaram autorização aos órgãos públicos  para a

realização de atos públicos com o fim de debater o impacto das políticas proibicionistas de

drogas e defender a legalização da maconha. As principais cidades do país, tais como São

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife,  Brasília, Salvador e  Natal,

tiveram eventos  organizados nos últimos anos depois da entrada de  pedidos de autorização

dos órgãos estaduais responsáveis pela segurança pública (por exemplo, os departamentos de

trânsito) para a realização de seus atos pró-legalização.

Considerando-se que “a norma [legal] é abstrata e exige interpretação subjetiva e

particular”  (BAPTISTA 2010:136), que fica a cargo dos juízes de direito de cada estado,

vários  impasses  e  contradições  emergiram a  partir  das  decisões dos ministérios públicos

estaduais em  autorizar ou não a realização das  marchas. Ao longo dos anos, os juízes

estaduais davam vereditos opostos sobre os pedidos de autorização, quando os movimentos

19 Disponível  em:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182124&caixaBusca=N
consultado em: 08/05/2013.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182124&caixaBusca=N
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organizados a favor  da descriminalização e legalização da maconha foram se multiplicando

pelo país. Se nunca houve problema de organização da Marcha da Maconha em Recife, que

ocorrem  desde 2008, com autorização e Habeas Corpus garantidos pelos poderes públicos,

contando, inclusive, com o apoio das polícias militar e civil, o estado de São Paulo, que tem

mais de uma cidade com movimentos organizados desse tipo, exibiu historicamente conflitos

entre juízes e a sociedade civil que viram ser negados seus pedidos de organização da Marcha.

Os argumentos que opõem essas decisões são basicamente fundamentados em dois princípios

constitucionais. Aqueles que liberam as Marchas da Maconha afirmam o fazerem por

cumprimento dos seguintes incisos do artigo 5º da Constituição Federal20:

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

IX –  é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;

XVI –  todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente;

XVII –  é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de
caráter paramilitar;

Baseado na liberdade de expressão e livre reunião, este argumento assegura o direito

de qualquer pessoa expor sua opinião livremente, inclusive de forma coletiva, tal  como no

caso de atos e manifestações públicas. Desta forma, independentemente do motivo ou tema a

ser colocado, todo ato pode acontecer livremente, de forma organizada, porém sem

desrespeitar a legislação brasileira.  Contudo, esta premissa constitucional não assegurou aos

manifestantes da cidade de São Paulo realizarem seu ato em 2011, nem mesmo sobre o título

de Marcha pela Liberdade de Expressão, já que o pedido para realização de uma Marcha da

Maconha foi negado duas vezes pelo Ministério Público no mesmo ano. O acordo então

firmado para a realização da Marcha pela Liberdade de Expressão incluía restrição completa

a qualquer referência à maconha e sua legalização. Pouco tempo após o início do ato, no dia

20 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm 
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21de maio, ao cantarem versos referentes ao tema da maconha os manifestantes enfrentaram

dura repressão policial. É aí que aparece o argumento contrário.

Considerando-se que a atual lei sobre drogas (Lei nº. 11.343, de 23 de Agosto de

2006) afirma como ato criminoso, nas palavras da lei, “adquirir, guardar, tiver em depósito,

transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal” qualquer tipo de droga ilícita (artigo

28 da lei supracitada), a base para o argumento da proibição da realização das marchas em

favor da legalização da maconha constituiria crime apologético, já que, de acordo também

com a legislação nacional, o Código Penal brasileiro prevê como crime, no Artigo 287,

“Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime21”. Os que proíbem as

Marchas da Maconha consideram que parte das frases escritas em cartazes, palavras de ordem

entoadas pelos manifestantes, figuras, músicas e outros aspectos presentes numa manifestação

desse tipo constituiriam “apologia” e, por isso, não devem ser liberadas pelos poderes

públicos.

Estes foram os argumentos proferidos pelos juízes estaduais do país que permitiram e

proibiram essas manifestações ao longo dos anos, e foi embasado nos mesmos argumentos

que no dia 15 de junho de 2011 os ministros do Superior Tribunal Federal julgaram a

Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF)  187  e,  no  dia  23  de

novembro, votaram a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4274 que versavam sobre a

legitimidade da realização de tais atos públicos, considerando que as contradições dos

vereditos estaduais do país mereciam um esclarecimento sobre a aplicação das leis brasileiras

nesse caso específico. O ministro-relator do processo, Celso de Mello, proferiu seu parecer

declarando  que  a  Marcha  da  Maconha  é  a  “expressão  concreta  do  exercício  legítimo  da

liberdade  de  reunião”22,  e  ainda,  que  a  “marcha  da  maconha  é  um  movimento  social

espontâneo que reivindica, por meio da livre manifestação do pensamento, a possibilidade da

discussão democrática do modelo proibicionista (do consumo de drogas) e dos efeitos que

(esse modelo) produziu em termos de incremento da violência”23, considerando ele próprio a

legitimidade das manifestações e seu caráter representativo de uma demanda social articulada

21 Código Penal brasileiro, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm 
22 Revista SemSemente, vol. 1, ano1.Junho/julho 2012.
23 Consultado no site do STF, disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?
idconteudo=182124, consultado em 12 de janeiro de 2013.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=182124
http://www.stf.jus.br/portal/cms/vernoticiadetalhe.asp?idconteudo=182124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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como  um  movimento  social.  Seu  posicionamento  foi  acompanhado  unanimemente  pelos

outros Ministros,  que fizeram declarações no mesmo sentido ao darem seus pareceres no

processo. 

Portanto,  a  pressão feita por este  movimento social acaba sendo vista como uma

forma legítima de reivindicação,  que alcança resultados diante de  questões legais, tal  como

aponta Sinhoretto sobre as reformas judiciais relacionadas com as lutas sociais:

As duas últimas décadas foram marcadas por pressões sociais por reformas na
polícia e no Judiciário e por movimentos de ativismo por direitos Coletivos. O
campo de administração de conflitos não ficou inerte, […] tornou-se mais
politizado por lutas sociais, e o desempenho das instituições e dos agentes
estatais esteve mais submetido à crítica interna, ao olhar da imprensa e até a
discussão dos cientistas sociais. (SINHORETTO, 2011:37)

Assim, o movimento pela legalização da maconha tem se articulado no país seguindo

a perspectiva de alcançar mudanças políticas e jurídicas. É interessante perceber que, embora

as Marchas da Maconha já viessem enfrentando esse tipo de questão legal há pelo menos

cinco anos, somente  em 2011,  o  Supremo  Tribunal  Federal  aprovou  por  unanimidade  a

legalidade da realização das  Marchas  da Maconha.  Ao proibir que parte da população se

expressasse sobre a questão das drogas, seria uma forma de barrar a discussão do tema e

descumprir a Constituição Federal.

1.5. Marchas da Maconha: Movimento Social Urbano?

No  entendimento  dos  Ministros  do  Superior  Tribunal  Federal  apresentados

anteriormente, as Marchas da Maconha tiveram garantido seu direito de reivindicar outras

políticas de drogas para o Brasil ao serem consideradas legítimas representantes de interesses

da sociedade civil  organizada,  categorizadas  pelo Ministro Relator  do Processo,  Celso de

Mello, como um “movimento social”.

Sobre esta categoria, diversas análises vêm sendo elaboradas pelas ciências sociais
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sob variados focos de interesse, desde  os estudos das ações coletivas que aparecem como

centrais ou coadjuvantes nos mais variados trabalhos que tratam das sociedades e culturas

humanas (GOHN 1997:329, 2008:24). Com os avanços acadêmicos, conceitos e paradigmas

foram alterados ao mesmo tempo em que o mundo acompanhou várias mobilizações que se

sucederem por diferentes reivindicações de interesse coletivo. Desde as lutas de classe até os

movimentos feministas, étnicos, entre outros, as organizações da sociedade civil encontraram

diferentes formas de expressão afim de dar visibilidade às suas causas e alcançarem

reconhecimento e legitimidade social, moral e legal para as suas demandas, independentes e

de forma diferente das práticas políticas de partidos e sindicatos, constituindo uma forma

específica de mobilização popular (DURHAM 2004). A partir destes novos  processos e de

mudanças sociais, as reformulações teóricas e a criação de novas problemáticas

acompanharam as transições sociais para incorporar os novos “movimentos”. No entanto, um

ponto que pode ser considerado convergente entre todas as teorias sociais interessadas nos

movimentos sociais é a temática  da ação social coletiva, tal  como afirma Gohn: “O

denominador comum é analisá-los [os movimentos sociais] no bojo da problemática da ação

social coletiva. A maioria dos autores que os estudam os inclui numa teoria da ação social”.

(GOHN 2008:19). Assim, várias correntes se desenvolveram a partir de focos específicos para

pensar os movimentos sociais em seus contextos históricos ao longo do tempo.

A mudança nos movimentos e as diferentes abordagens dadas a questão colocam um

problema teórico para as ciências sociais quanto a formulação de um conceito de movimento

social que dê conta da pluralidade de ações já investigadas historicamente e  classificadas

nesses termos pelas diversas correntes  analíticas. Baseados na leitura de Maria da Glória

Gohn sobre a história dos estudos sobre movimentos sociais nas ciências sociais, partimos de

uma definição genérica que nos permite delimitar uma caracterização deste tipo de ação

social, a qual dará base para nossas proposições. Para ela:

Um movimento social é sempre expressão de uma ação coletiva e decorre de
uma luta sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os
seguintes elementos constituintes: demandas que configuram sua identidade;
adversários e aliados; bases, lideranças e assessorias –  que se organizam em
articuladores e articulações e formam redes de mobilizações; práticas
comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos modernos recursos
tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte a suas demandas; e
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culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham suas
reivindicações. (GOHN 2008:14)

A partir desta definição, o leitor pode pensar em diversas ações coletivas, ocorridas

em diversas épocas, com diversas demandas e estratégias que se enquadram nesta definição

de movimentos sociais. Para citar alguns: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,

Indígena, Negro, LGBT, entre outros.  Contudo, esta  mesma  autora  considera  que  esta

heterogeneidade de ações evidencia diferenciações entre si, sobretudo no que se refere aos

movimentos  mais  recentes.  Segundo  Gohn:  “Na  atualidade,  muitos  dos  novíssimos

movimentos [sociais], ou ações civis  denominadas movimentos, não têm mais o universal

como horizonte, mas sim o particular, os interesses imediatos, o direito de sua categoria ou

grupo social.” (GOHN 2008:12). Isso porque as demandas deixaram de ser universais, de

interesse de uma classe ou grupo social abrangente. A organização de movimentos têm se

direcionado  para  fins  específicos,  de  interesse  parcial  da  população,  o  que  não  os

descaracteriza enquanto movimentos  sociais.  Ao contrário,  as reivindicações  coletivas  são

articuladas para dar conta de uma pluralidade social cada vez maior que encontra carências

nos seus direitos e se mobilizam para que essas necessidades sejam supridas pelos poderes

públicos, como coloca Eunice Durham:

Os movimentos articulam-se (em diferentes níveis e amplitude diversa) em
função  de  uma  ou  várias  reivindicações  coletivas,  definidas  a  partir  da
percepção de carências comuns (desde a ausência de asfalto até o sentimento
de  um  tratamento  discriminatório  no  nível  das  relações  sociais  em  seu
conjunto). É a carência que define a coletividade possível, dentro da qual se
constitui  a  coletividade  efetiva  dos  participantes  do  movimento.  Como  as
carências podem ser definidas de diferentes modos em diferentes níveis, os
movimentos sociais constituem formas muito flexíveis de mobilização, que
operam “cortes” muito diversos  uns dos outros,  definindo  coletividades de
tipo muito diferente. (DURHAM 2004:287)

Assim, os movimentos sociais encontram uma diversidade muito ampla tanto sobre

as suas reivindicações quanto nas suas formas de atuação e reivindicação, embora a ocupação

do espaço público para manifestarem suas demandas seja uma unanimidade entre as formas
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de ação desses grupos. Internamente, outra característica pode ser constatada: os participantes

encontram uma noção de  igualdade entre  seus  integrantes  (DURHAM 2004),  isto  é,  são

movimentos organizados de forma horizontal, não hierárquica, onde todos podem opinar e

participar  das  decisões coletivas,  incluindo,  também tensões  internas  devido às diferenças

existentes nessas coletividades. Neste caso,  é necessário uma ressalva sobre esta noção de

igualdade.  Embora  de  fato  haja  abertura  para  a  participação  de  qualquer  pessoa  que  se

interesse pelas propostas do Coletivo, a efetiva participação condiciona o grupo a uma certa

hierarquia  estabelecida  pelas  responsabilidades  assumidas  por  cada  um,  de  forma  que  a

opinião de um recém-chegado não terá  o mesmo peso que as palavras dos organizadores

veteranos, assim como existem também disputas internas entre os membros mais antigos pela

aceitação  das  suas  propostas  para  direcionarem as  ações  do  grupo,  criando  divergências,

faccionalismos e disputas.

Ao analisar a questão dos movimentos sociais Eunice Durham também apresenta

outro aspecto interessante sobre estas formas de organização e reivindicação, trata-se do plano

público  envolvido  nessas  mobilizações,  que  só  pode  ser  alcançado  coletivamente,  já  que

individualizada  não  passa  de  uma  questão  ou  problema  individual,  privado  (Ibid 2004).

Apenas  coletivamente  a  esfera  do  público,  isto  é,  do  interesse  social,  coletivo,  pode  ser

acionada, e as demandas reivindicadas ganham relevância nas discussões entre sociedade e

poderes reguladores.

É neste propósito que os Coletivos responsáveis pela organização das Marchas da

Maconha no Brasil e de outras atividades com no mesmo sentido alcançam sua proposta de

questionar,  sugerir e  exigir  que  o  tema  das  drogas,  especialmente  da  maconha,  sejam

discutidos.  São os próprios usuários que pedem estas mudanças,  já que estão diretamente

envolvidos, como contraventores e também como vítimas da política e da legislação em vigor,

sem reconhecerem legitimidade aos argumentos acionados pela proibição dos psicoativos. 

As reivindicações sociais são formas de dar visibilidade e atenção pública a uma

questão social, que interessa a uma parcela da população diretamente envolvida e aos gestores

públicos. O aumento dessas mobilizações em razão da descriminalização e legalização da

maconha, é uma forma de expor publicamente que mais pessoas se preocupam com o assunto

e discordam das políticas públicas  que operam esta questão no país, além de expor o
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posicionamento dos  usuários  de  psicoativos  quanto aos  seus   direitos individuais à

privacidade e ao uso do corpo como desejarem, sem restrições legais quanto as suas práticas

privadas.

Sabidamente, a demanda solicitada por este movimento não diz respeito às condições

básicas de sobrevivência dos seus participantes, ela se refere muito mais ao desejo de

legalidade que os envolvidos procuram para as práticas relacionadas ao uso da maconha, seja

ele recreativo, medicinal, industrial, etc, e o respeito pelos  seus direitos individuais

relacionados ao  seu  uso.  Embora  a  legalidade  destas  práticas não  sejam  reconhecidas

formalmente pela legislação do país que, ao contrário, as condena como crime para o qual

recomenda punição, o consumo de psicoativos ilegais não é inexistente, sobretudo sabendo

que a legalidade é muito mais uma questão de aceitação social do que da formalidade da lei,

sendo portanto:

Um emergente produto das relações sociais, em vez de um aparato externo
atuando sobre a vida social, imagem que a ideia de “lei”  comumente evoca.
Nesse caso, as fronteiras da “legalidade”  não são institucionais e as pessoas
podem reconhecer a influência de uma “legalidade”, mesmo que não seja uma
“lei” formalmente estabelecida como regra de direito. (SCHUCH 2009: 62)

Este entendimento embasa a proposta de organizar eventos e ações visando divulgar

informação  e  estimular  o  debate  sobre  a  questão  das  drogas,  principalmente  porque  a

aceitação social mais ampla, no caso de uma Nação, é fundamental para que as propostas de

mudanças sobre este tema sejam consideradas plausíveis, e não encaradas como absurdas pelo

senso comum que ainda pensa “as drogas” como um conjunto homogêneo devastador desde o

primeiro  contato  com  qualquer  uma  delas.  Embora  a  militância  antiproibicionista  tenha

propostas  formais  sobre  políticas  e  legislações  mais  tolerantes  sobre  psicoativos,  o

entendimento social sobre a questão é necessário para que esta demanda seja aceita e revista,

como aconteceu com tantos outros movimentos sociais que não alcançaram suas conquistas

apenas  legais,  mas  também socialmente,  após  enfrentarem preconceitos  e  discriminações.

Neste sentido, entender o aspecto social, que é tão mais importante do que a norma jurídica,

significa novamente entender que, assim como é proibido o consumo de psicoativos e ele nem
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por isso deixa de existir, as medidas legais permitindo este consumo não asseguram o fim dos

preconceitos  e  prejulgamentos  sociais  e  morais  sobre  os  usuários.  Assim,  as  demandas

reivindicadas, não apenas legalmente mas também de forma pública, visam atingir todos os

setores sociais direta ou indiretamente envolvidos na questão dos psicoativos.
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CAPÍTULO 2: IDENTIDADES, TRAJETÓRIAS E PROJETOS

Ao tomar a formação dos  Coletivos antiproibicionistas de drogas e suas atividades

realizadas  em Natal,  poderemos  entender  as  propostas  destas  organizações  e  como  estes

Coletivos se  posicionam  nesse  debate.  Para  isso,  é  preciso  considerar  especialmente  as

particularidades, as experiências, as motivações, os projetos e os posicionamentos pessoais

dos principais organizadores que lideram esse movimento para, então, entendermos de modo

mais aprofundado as razões que explicam esta mobilização social e política. Deve-se entender

a importância que estas pessoas dão para este movimento social em que dispendem tempo,

atenção e  vivência  pessoal,  assim como devemos considerar  as  consequências  da política

proibicionista brasileira de drogas em suas vidas, em seu cotidiano.

Além  das  reuniões,  atividades  e  manifestações  que  etnografei  e  que  serão

apresentadas nos capítulos seguintes, realizei entrevistas com os principais organizadores dos

Coletivos que me permitiram reunir material de extrema relevância para articular as questões

pessoais  e  motivações  dessas  principais  lideranças  na  organização  do  movimento

antiproibicionista de drogas em Natal. Assim, dedico-me agora a analisar mais densamente o

material  que  foi  obtido  através  dessas  entrevistas,  buscando  articular  pontos  de  vista

particulares que, em seu conjunto, imprimem coerência para uma posição social e política,

coletiva, explicitamente ativa, sobre os psicoativos ilegais, especialmente a maconha. 

Tendo  ciência  do  cuidado  aludido  por  Pierre  Bourdieu  (2006)  sobre  o  uso  de

informações biográficas como fonte de dados, não pretendo cair na armadilha de “tratar a vida

como uma história, isto é, como um relato coerente de uma sequência de acontecimentos com

significado e  direção”  (BOURDIEU 2006:185),  mas  acredito  que os  fatos  que me foram

narrados  e  que  apresento  aqui,  devem  ser  considerados  em  relação  ao  propósito  desta

dissertação,  ajustando-se  ao  contexto  de  onde  emergem,  embora  devamos  considerar

possíveis imprecisões. Como alertou Bourdieu: 

não podemos compreender uma trajetória […] sem que tenhamos previamente
construído os estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou e, logo,
o conjunto das relações objetivas que uniram o agente […] ao conjunto dos
outros agentes envolvidos no mesmo campo e confrontados com o mesmo
espaço dos possíveis. (BOUDIEU 2006:190)
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Desse modo, tratarei das ideias e ações dos que estão mais diretamente envolvidos

nesse debate, por um lado, como “usuários” – assumidos – que não se compreendem e se

identificam apenas  como  “vítimas”,  mas  também,  por  outro  lado,  como  agentes  sociais,

pessoas  que se responsabilizam pelo  que fazem, ou seja,  como lideranças  do movimento

antiproibicionista de drogas, a fim de compreender as vozes e as concepções desta parcela dos

interessados  na  questão  dos  psicoativos.  Significativamente,  eles  foram  meus  principais

interlocutores.  Pretendo,  assim,  buscar  os  significados  para  as  suas  práticas  e

posicionamentos, interpretando-os, com o fito de seguir as orientações teóricas de Clifford

Geertz (1978) sobre a atividade antropológica como uma ciência interpretativa que estuda a

cultura como uma “teia de significados” em que os indivíduos estão envolvidos, não apenas

simplesmente descrevendo-as, mas também percebendo o contexto social e a importância que

cada informação ocupa na situação pesquisada. Desta forma, esclareço que a advertência de

Bourdieu e a proposta de Geertz sobre a pesquisa cultural servem de base para orientar meu

trabalho  e  os  cuidados  que  tenho  com  as  informações  coletadas,  sobretudo  através  de

conversas e entrevistas.

No intuito de esclarecer a construção de um projeto Coletivo, que integra diferentes

pessoas numa mesma proposta, acompanho o trabalho de Gilberto Velho sobre as mudanças

pessoais  dentro e  a  partir  de um quadro sociocultural  específicos,  no caso,  as  sociedades

complexas contemporâneas. Ele propôs que  projetos sociais (VELHO 1981) são formados

pela união de projetos individuais que representam interesses comuns dos seus membros e são

também a dimensão política das intenções, vivências e percepções dos seus integrantes.

Para Gilberto Velho, cada indivíduo, conscientemente, formula para si um projeto de

vida de acordo com a sua formação e valores particulares, mas também é influenciado pela

sua inserção e convívio social na construção de seu projeto pessoal ou individual. Assim, um

projeto  individual  não  é  apenas  um  fenômeno  particular  mas  está  inserido  cultural  e

socialmente, nas palavras do autor “a ideia central é que, primeiramente, reconhece-se não

existir um projeto individual “puro”, sem referências ao outro ou ao social. Os projetos são

elaborados  e  construídos  em  função  de  experiências  socioculturais,  de  um  código,  de

vivências e interações interpretadas.” (VELHO 1981: 28).

Assim, a formulação de um projeto individual é também reflexo de um contexto
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específico em que o sujeito está inserido socialmente. Velho trabalha na perspectiva de um

campo  de  possibilidades que  circunscreve  cultural  e  historicamente  as  possibilidades  de

projeção  dos  indivíduos  sobre  suas  próprias  vidas,  considerando  ainda  que  este  plano

individual está sempre contido nas heterogeneidades possíveis em uma sociedade moderna e

coincidirá, ao menos parcialmente, com interesses de outros indivíduos com os quais aquele

se identificará.  Há ainda outra dimensão sobre os projetos individuais que Gilberto Velho

acrescenta: sempre são dinâmicos. Na medida em que acompanham as mudanças da vida do

indivíduo, são passíveis de influências de outros indivíduos e sofrem influência também das

mudanças sócio-históricas, são transformados e readequados aos propósitos do momento que

a pessoa vive.

Neste  sentido,  a  identificação  entre  pessoas  e  seus  projetos  de  vida  individuais

conflui para a formação de projetos sociais, em que os interesses que são individuais passem a

ser pensados coletivamente e, assim, ganham uma dimensão não apenas social mas também

política de organização e atuação desses grupos para propor mudanças sociais e, dependendo

do seu poder de sintetizar os interesses individuais no propósito coletivo, da forma como se

articulem e viabilizem suas ações, terão grande potencial transformador:

Na medida em que um  projeto social represente algum grupo de interesse,
terá uma dimensão política,  embora não se esgote a esse nível  pois a sua
viabilidade política propriamente dependerá de sua eficácia em mapear e dar
sentido  às  emoções  e  sentimentos  individuais.  […]  Os  projetos  [sociais]
constituem, portanto, uma dimensão da cultura, na medida em que sempre são
expressão  simbólica.  Sendo  conscientes  e  potencialmente  públicos,  estão
diretamente ligados à organização social e aos processos de mudança social.
Assim, implicando relações de poder, soam sempre políticos. […] Nem tudo
nos  projetos  é  político,  mas,  quando  são  capazes  de  aglutinar  grupos  de
interesses, há que procurar entender sua riqueza simbólica e seu potencial de
transformação. (VELHO 1981:37)

Desta forma, as pessoas que protagonizam um movimento organizado com fins de

revindicação  por  direitos  e  reconhecimento  social  estão  organizadas  pelos  seus  próprios

propósitos  individuais  de não sofrerem mais  repressão  e  preconceitos  em função de suas

práticas relacionadas ao uso de maconha e encontram força e legitimidade para mobilizarem-

se na coletividade.  A organização dos  Coletivos antiproibicionistas em Natal é um desses
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casos em que a articulação coletiva possibilita a reivindicação de uma demanda que é de cada

um dos seus participantes e que, apenas coletivamente, encontra condições para ser exposta e

reivindicada.

Certamente  é  a  disposição  e  o  interesse  dos  organizadores  dos Coletivos  que

possibilita a organização deste movimento. As características comuns compartilhadas por este

grupo  que  serão  apresentadas  ao  longo  deste  capítulo,  devem  ser  consideradas  como

distinções que definem e diferenciam este grupo de outros,  nos termos de Gilberto Velho

(1981), e, portanto, vale considerarmos as trajetórias de vida individuais e a forma de inserção

de  cada  um  dos  principais  membros  deste  grupo  em diversos  movimentos  sociais  e  no

contexto das drogas para buscarmos a gênese destes Coletivos e sua disposição em reivindicar

uma demanda tão polêmica como é o tema dos psicoativos ilícitos no Brasil.

Afirmar que costumeiramente se pratica uma ação ilegal, moralmente condenada, e

se posicionar contrariamente às medidas jurídico criminais associadas a quem comete tais atos

não  é  simples,  afinal  envolve  o  enfrentamento  de  diversas  instâncias  da  sociedade  e  do

Estado, tais como a família, a Justiça e a polícia. Ao longo do capítulo, buscarei explicitar e

analisar algumas das questões centrais expostas por meus interlocutores. Tabus, preconceitos,

repressão, direito de uso do próprio corpo, posicionamento e engajamento político, dentre

outros aspectos, serão abordados a partir das falas dessas pessoas. Estas questões se mostram

relevantes também para entender a formação do movimento antiproibicionista em Natal, que

precisam ser articuladas com os argumentos e as propostas de lidar com os psicoativos e seus

usuários,  levantadas  mais  amplamente  no  país  e  em  outros  lugares.  Portanto,  tem

convergência,  como expliquei  no  início  desse  trabalho,  com fenômenos  que  ocorrem em

termos nacionais e globais de mobilização social e política.

2.1. Líderes Antiproibicionistas

Considero que o empenho dos organizadores e principais lideranças dos Coletivos é

imprescindível  para  a  realização  das  atividades  dos  seus  grupos.  Esta  dedicação  merece

atenção, já que constitui o alicerce ou sentido fundamental para que esta mobilização social
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exista. 

A união de pessoas para formar esta mobilização de caráter social e político deve ser

analisada também pela sua composição, sobretudo no que diz respeito a pluralidade existente

internamente ao grupo. Perceber que, de fato, as particularidades individuais, quando unidas,

compõe uma organização coletiva, nos permite entender o posicionamento defendido pelos

grupos.

Com este propósito, farei agora breves descrições sobre estas pessoas, a partir do

contato que tive com elas e das entrevistas que realizei, apontando características e fatos que

considero  importantes  para  descrevê-las,  como  sua  relação com  psicoativos  e  inserção

acadêmica, para, em seguida, contextualizá-las nos Coletivos antiproibicionistas de Natal, a

partir das suas atuações nesses grupos. Embora eu tenha estado em contato com um número

impreciso  de  pessoas  que  de  alguma  forma  participam  das  atividades  dos  Coletivos

antiproibicionista, dedicarei esta apresentação a um grupo restrito de seis pessoas, aquelas que

identifiquei como sendo as principais articuladoras deste movimento e que, por este motivo,

foram meus principais interlocutores nesta pesquisa.

Começo por Isabela, ou Isa, como todos a chamam, que conheci logo nos primeiros

anos da graduação, pois ela ingressou no curso de Ciências Sociais um ano depois de minha

turma.  Se tínhamos alguns amigos em comum, o curso de graduação facilitou o contato,

embora tenhamos nos aproximado mais apenas em 2010, quando estabelecemos de fato uma

relação de amizade. À primeira vista, poderia se pensar que ela era uma pessoa “fechada”, de

poucas conversas,  mas essa impressão logo mudava,  quando se mostrava muito ativa,  de

risada fácil e engraçada e sempre muito disposta a discussões calorosas.

Quando Isabela  ingressou na  Universidade,  ela  já  havia  experimentado maconha,

mas esse uso se tornou mais regular durante a graduação. Isa descreve o seu uso da maconha

de forma singular. Para ela, a maconha se mostrou como uma alternativa menos agressiva

para  lidar  com períodos  de  depressão.  Ela  me  contou  que  antes  tomava  uma medicação

receitada por um psicólogo, mas que ela não se sentia bem com os efeitos desta medicação. A

medida  que  tornava  mais  frequente  o  consumo  de  maconha,  foi  percebendo  mudanças

positivas com o efeito da planta e acabou substituindo a medicação pelo consumo regular de

maconha. Ela descreve a função da maconha no sentido de um “constante tratamento” para
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manter o equilíbrio mental.

O contexto familiar  de Isabela já foi bastante  complicado em função do seu uso

regular de maconha. Embora sua mãe e irmãs a apoiassem e respeitassem, outros parentes, tal

como o  pai  e  suas  tias,  a  acusaram e a  julgaram negativamente,  quando souberam desta

prática. Atualmente essas relações mudaram, já que ela mora longe da família e, como ela

mesma diz, já conseguiu reconquistar a confiança e o respeito de alguns familiares provando

independência.  Paralelo  aos  problemas  com  a  sua  família,  ela  encontrou  um  contexto

diferente na família do seu atual companheiro, já que os pais dele e até uma das avós também

fuma maconha. Assim, essa questão não é mais um problema familiar e interpessoal, pois,

eles,  ao  contrário,  compartilham da  visão  de  Isabela  sobre  a  maconha  e  seus  benefícios

médicos  e  lúdicos.  Para  Isabela,  fumar  maconha  coletivamente  é  apenas  uma  forma  de

sociabilidade, assim como tomar um café. Ela afirma que este hábito acaba promovendo uma

interação entre maconheiros, o que resulta na formação de um circulo social que compartilha

esta prática.

Desde que a conheço, ela sempre se mostrou articulada com outros mobilizações

sociais, tais como o movimento antimanicomial e o feminista, além de outras organizações de

cunho político, porém sempre se afirmou apartidária. Na UFRN, também esteve envolvida

com grupos de discussão e na realização de eventos acadêmicos. Logo se tornou monitora, em

semestres consecutivos, das disciplinas de teoria política, o que parecia ser um verdadeiro

prazer  intelectual  para  ela.  Seu  envolvimento  prático  e  teórico  com movimentos  sociais

resultou no seu trabalho de  conclusão do curso,  onde ela  discutiu alguns pontos  sobre o

Fórum Social Mundial que ela havia participado anos antes. Atualmente (2013) está com 23

anos e mora em Brasília desde 2012, onde cursa o Mestrado em Sociologia na UnB e também

está articulada com o movimento antiproibicionista local.

Desde que expus minha proposta de trabalho para o mestrado, ela sempre se mostrou

muito disposta a colaborar, desde os menores detalhes até as “fofocas” menos comentadas e

conhecidas que envolvessem a organização do movimentos antiproibicionista dentro e fora de

Natal.  Assim,  nem tudo que eu ficava sabendo pode ser  apresentado aqui,  inclusive para

preservar a confiança que ela depositou em mim durante essa pesquisa. Tivemos inúmeras

conversas sobre a formação, a organização e as atividades do Coletivo, conversas nas quais
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discutíamos muito o posicionamento das pessoas e a  forma de atuação de cada uma. Ela

nunca hesitou em comentar o que aprovava e desaprovava sobre as atividades e decisões do

grupo. Por isso mesmo, me referi a ela na introdução deste trabalho como minha informante

privilegiada porque, apesar de ter tido grande abertura e espaço para conversar com vários

outros integrantes do movimento – inclusive com aqueles que não estão citados diretamente

aqui –, Isabela sempre foi a pessoa com quem tive maior proximidade, tempo de conversa e

abertura para conhecer a fundo o que se passava de mais interno sobre o Coletivo.

No caso de Leilane, eu também a conheci pouco tempo depois que comecei a cursar

a graduação. Já a encontrei bastante feminina e sempre muito segura da sua condição. Digo

isso, de início, porque Leilane é uma travesti em pleno processo transexualizador, o que diz

muito  sobre  ela.  Ouvi  alguns  relatos  de  colegas  que  a  conheciam  a  mais  tempo  e

acompanharam seu processo de afirmação homossexual e, aos poucos, realizar transformação

progressiva em termos das configurações de gênero. Nunca tive dificuldades de tratar sobre

isso com ela, ao contrário, ocasionalmente comentamos situações envolvendo problemas ou

dilemas que ela enfrenta em função da sua sexualidade. Em diversos momentos presenciei – e

em algumas até intervi a seu favor – situações de discriminação em função desta condição,

mas ela sempre soube resolver com maestria tais situações, conhecendo seus direitos e jamais

baixando a cabeça para quem quer que a tratasse com preconceito. Se envolveu em muitas

brigas e se desentendeu com muitas pessoas por isso, mas, sempre se mostrava segura da sua

trajetória pessoal e exigia respeito. Exatamente por questões de preconceito, Leilane tem uma

relação complicada com seus familiares, que não a aceitam sob diversos aspectos, sobretudo

em função da mudança de gênero e o uso de drogas. Ela me relatou que mantém contato com

poucos  parentes,  alguns  sobrinhos  e  irmãs  que  a  aceitam.  Como  ela  sempre  se  mostrou

orgulhosa em assumir e defender sua sexualidade, ela também o faz com outros fatos da sua

vida, como o uso de drogas ilícitas, assunto sobre o qual ela não hesita e nem se envergonha

por já ter consumido grande variedade de substâncias, exceto as injetáveis, como ela mesma

pondera. Este orgulho tornou ambos os assuntos bandeiras de luta, das quais participa através

de grupos e organizações que discutem e reivindicam direitos para o segmento LGBT e de

usuários de drogas. Em 2012, participou da Reunião Inaugural da Rede Latino-Americana de

Pessoas que Usam Drogas – LANPUD, onde foi eleita representante da rede. 
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Leilane me contou que sua experiência com drogas começou bem cedo, ainda na

infância, aos 9 anos, tomando pequenos goles de vinho, dados a ela nos almoços de domingo,

quando toda a família se reunia e bebia vinho. Um ano depois, teve seu primeiro porre com

uma garrafa de sidra  que encontrou a  noite  na geladeira  de casa.  Depois  desse episódio,

nenhum adulto voltou a dar-lhe outra bebida alcoólica. Mais tarde, na adolescência, era atleta

na escola que estudava e por isso não consumia nenhum tipo de drogas, exceto por alguns

cigarros que fumou escondida com uma amiga,  mas que logo foram abandonados após o

técnico esportivo descobrir. Foi somente na Universidade que voltou a experimentar cigarro,

álcool e outras drogas. Mas Leilane me revelou que não chegou a gostar das suas primeiras

experiências com a maconha, que unicamente a fez dormir. Apenas mais tarde, ela “aprendeu”

a usar maconha, em termos do que diz Becker (2008), para potencializar a criatividade, ficar

mais dinâmica e, assim o uso da maconha tornou-se hábito diário que, segundo ela, tem o

efeito de potencializar os estados de espírito e os físicos. Por compartilhar esta pratica com

outras pessoas, ela me contou que suas amizades começaram em “rodas de drogas”, inclusive

porque, para ela, fumar maconha potencializa a sociabilidade.

Atualmente está com 33 anos e recentemente defendeu sua tese de Doutorado em

Ciências Sociais, embora sua graduação e Mestrado tenham sido em História, curso no qual

atualmente  é  professora  Substituta.  Sempre  tive  a  impressão  que  ela  é  muito  dedicada  e

organizada em relação à vida acadêmica pois sempre obteve êxito nas seleções e etapas de

graduais que participou. A universidade teve papel fundamental na formação da sua “clareza

como pensadora”, como ela mesma se referiu a sua formação crítica e militante a respeito das

questões  com  as  quais  se  envolve.  Embora  ela  participasse  do  movimento  estudantil

secundarista desde os 13 anos, foi na Universidade que Leilane se envolveu de forma mais

ativa na organização de mobilizações políticas, assim como rompeu com paradigmas, pois

iniciou sua transição de gênero  e  teve  vivências  mais  intensas  com os  psicoativos.  Devo

acrescentar que Leilane teve um papel importante na integração de diferentes gerações de

universitários, o que foi essencial para a formação do primeiro Coletivo antiproibicionista em

Natal, o Cannabis Ativa, ocupando, assim como Isabela, lugar central em sua organização.

Assim como Leilane, Marcelo é um dos “mais antigos” frequentadores do grupo dos

“maconheiros da UFRN”. Digo isso porque quando o conheci,  faziam anos que ele havia
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abandonado  o  curso  de  História,  mas  eventualmente  estava  pelos  corredores  com outros

alunos. Mesmo sem vínculo com a Universidade, Marcelo sempre me pareceu muito tranquilo

em transitar e estar no ambiente acadêmico, socializando com outras pessoas, participando de

eventos e viagens para encontros acadêmicos.  Foi o único com quem não consegui realizar

uma entrevista formal pela dificuldade de comunicação por telefone, mas tivemos diversas

conversas em que pude observar e ouvir suas histórias e opiniões, além de ter presenciado sua

participação nos eventos e reuniões que etnografei.

Percebi uma característica muito marcante entre ele e os demais do grupo: embora eu

desconheça  o  início  das  suas  experiências  com  psicoativos,  Marcelo  tem  uma  certa

respeitabilidade, é tratado como uma referência às “gerações mais antigas” de alunos daquele

setor, como um “mestre” que conhece e tem legitimidade não apenas sobre aquele espaço,

mas  principalmente  sobre  drogas,  outro  ponto  no  qual  se  assemelhe  à  Leilane.  Talvez

exatamente por isso, não seja uma pessoa tão aberta com os “novatos”, pois, a primeira vista,

pode  parecer  fechado,  até  antipático  talvez,  mas  basta  um  primeiro  contato  para  que  a

conversa  flua.  Não  é  à  toa  a  respeitabilidade  que  tem entre  os  mais  novos.  Em nossas

conversas, sempre foi perceptível o interesse dele sobre drogas e também a sua experiência

com vários psicoativos, sempre demonstrando segurança sobre as informações que passa. A

impressão  que  tenho  é  que  Marcelo  figurava  como  o  autêntico  “maconheiro  militante”,

sempre disposto a mostrar o rosto para defender o uso da maconha onde quer que estivesse. É

frequente encontrá-lo trajando camiseta com folhas de maconha e/ou com um boné bordado

com o princípio ativo da erva – THC – em lugares públicos e movimentados como shows e

festas.

Já Rinaldo, eu conheci bem antes de começar a pesquisa, embora apenas de vista e

pelo apelido, nunca havíamos conversado muito. O que eu sabia sobre ele era que integrava a

juventude de um partido político e era altamente articulado com representantes dos governos

municipal e estadual.  Sempre o via com pessoas partidárias,  inclusive fazendo campanhas

políticas e sempre muito engajado em movimentos sociais. Como ele próprio me disse, se

considera muito apaixonado por uma sociedade mais justa e igualitária e, por isso, acredita

que é necessário se envolver, participar, para conquistar mudanças sociais. Outra característica

que fui saber depois era que ele também fazia parte da torcida organizada do time América de



68

Natal, sendo apaixonado por seu time, o que constatei uma vez, quando o encontrei junto de

uma amiga em uma partida de futebol. Vale acrescentar que Rinaldo mora com os pais, que já

são idosos e, por isso, enfrenta dificuldades em tratar de algumas questões com eles, inclusive

sobre  o  uso  que  faz  de  substâncias  ilícitas,  principalmente  a  maconha.  Para  não  causar

transtornos em respeito à idade avançada dos pais, evita tocar no assunto.

As poucas conversas que tivemos eram normalmente sobre a graduação em Ciências

Sociais, que ele tinha interesse de cursar também. Então me perguntava sobre as disciplinas,

os autores,  temas discutidos pelos professores e assuntos relacionados.  Até então,  ele não

havia entrado na universidade e frequentava o espaço eventualmente, apenas em festas ou

reuniões ligadas ao DCE ou outros eventos políticos. Foi inclusive em uma dessas festas na

Universidade  que  Rinaldo  usou  maconha  pela  primeira  vez  com  amigos,  ainda  na

adolescência, quando tinha 16 anos, após já ter experimentado cigarro e bebidas alcoólicas.

Ele me disse que nessa primeira experiência com a maconha não sentiu qualquer efeito, mas

que,  na  segunda  vez  que  fumou,  ficou  “rindo  à  toa”.  Atualmente  Rinaldo  usa  maconha

diariamente e relata que os efeitos são de relaxamento, tranquilidade, estímulo da criatividade,

da diversão e proporciona “paz de espírito” e a alteração das percepções.

Em 2011, ele começou a trabalhar como redutor de danos na equipe multidisciplinar

que compõe o Consultório de Rua, projeto financiado pelo Ministério da Saúde em parceria

com o Núcleo de Saúde Mental do Município de Natal – RN e, como ele mesmo conta, foi a

partir do envolvimento com a Redução de Danos que se interessou ainda mais em contribuir

com a proposta antiproibicionista, pois a partir deste trabalho passou a perceber a ineficácia

das atuais políticas sobre drogas.

No  ano  seguinte,  Rinaldo  iniciou  a  graduação  em  Letras  e  sua  frequência  na

Universidade aumentou. Eu estava cursando o Mestrado e, assim, não estava tão presente na

UFRN, mas, quando nos víamos, ele falava sobre as dificuldades do curso e se interessava em

saber da minha pesquisa. Sempre foi um interlocutor importante durante a realização deste

trabalho,  muito  disposto  a  me  dar  informações  e  discutir  comigo  pontos  que  acharia

interessante  que  eu  abordasse.  Muitas  das  suas  sugestões  e  opiniões  fazem  parte  desta

dissertação. Pela sua solicitude sobre a minha pesquisa, foi com ele que realizei a primeira

entrevista,  quando tratou  do seu  ofício  de  Redutor  de  Danos,  das  situações  e  casos  que
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encontra nas jornadas de trabalho e outras informações pessoais.

Dos  participantes  dos  Coletivos,  Álvaro  foi  com  quem  tive  menos  contato  e

proximidade. Parecia-me fechado e de difícil acesso para conversar e estabelecer uma relação

informal.  Antes,  eu  só  conhecia  de  vista  e  nunca  tínhamos  conversado  até  a  minha

aproximação com os Coletivos Antiproibicionistas. A partir desse contexto, do convívio nas

reuniões é que passamos a nos conhecer, nos cumprimentávamos e nada mais. Apenas em

2012, quando apresentei um artigo em um grupo de trabalho do Ciclo de Debates em que ele

foi  mediador  conversamos  bastante  sobre  o  conteúdo  do  meu  artigo  e  outras  questões

relacionadas e, assim, houve uma aproximação maior. Com as rupturas e novas formações dos

Coletivos antiproibicionistas após a Marcha da Maconha de 2011, no ano seguinte Álvaro

voltou a organizar a Marcha e foi quando passamos a conversar mais e pude expor minha

proposta de pesquisa para ele e todo o novo grupo que se interessava em realizar o evento. Ele

não apenas concordou com a minha pesquisa como aceitou conceder uma entrevista. Embora

tenhamos marcado algumas vezes, quando ele não aparecia, conseguimos realizá-la. Assim,

eu soube que ele não mora com a família desde os 24 anos e vive hoje com dois amigos na

região metropolitana de Natal. Sua família sabe que ele fuma maconha e, como me disse, sua

mãe e sua irmã não se importam, mas a avó e outros familiares o recriminam por isso.

Sua relação com a maconha começou na Universidade, aos 24 anos, ao participar de

encontros semanais entre amigos na casa de um deles, ocasiões em que era comum beberem

cerveja ou vinho, ouvirem música e alguns deles costumavam levar alguns “baseados”. Em

um desses encontros, Álvaro teve curiosidade em experimentar, mas disse que não percebeu

os efeitos. 

Apesar  de  consumir  maconha  cotidianamente  e  álcool  com  alguma  frequência,

Álvaro me disse que sua relação com as drogas é mediada pela curiosidade. Relatou, por

exemplo, nunca ter se interessado em cocaína ou crack, embora não sejam de difícil acesso.

Para ele, a maconha proporciona mais calma e tranquilidade cotidianamente, assim como um

entorpecimento físico que considera prazeroso. Álvaro ainda considera que este psicoativo

potencializa a introspecção, auxiliando na concentração para ler e escrever. Paralelamente,

acredita que fumar em grupo potencializa a sociabilidade já que estimulada pela enxurrada de

ideias,  facilidade  e  vontade  de  falar.  Ele  referiu-se  a  esses  momentos  como  práticas  de



70

“neoxamanismo urbano autossuficiente”  em que “a  galera  vai  se  encontrando,  seu ritmo,

quantidade...” e criando, então, uma dinâmica social entre  maconheiros que compartilham a

droga, ou seja, que se reúnem e compõem um grupo próprio de pessoas, o que mostra outra

vez a recorrência do tema da sociabilidade em torno das subtâncias psicoativas.

Álvaro é estudante do curso de História na UFRN e também é ligado a um grupo

anarquista em processo de articulação para a formação de um movimento libertário na cidade,

com  os  quais  ele  compartilha  ideais,  propósitos  de  vida,  posições  sobre  a  forma  de

intervenção  em  questões  sociais,  etc.  Entre  os  interesses  deste  grupo  anarquista,  está  a

articulação do Movimento Passe Livre (MPL) em Natal, que é organizado também em várias

outras capitais do país, assim como os efeitos sociais  da Copa do Mundo de Futebol que

acontecerá no Brasil em 2014, etc. Isso tudo também se vincula à sua participação no projeto

VIRUS – Vozes Insurgentes Ressignificando o Universo Sofista – que ele me descreveu como

uma proposta de produção de saber não necessariamente vinculado à hierarquia acadêmica. 

Por ser contra e não participar das redes sociais virtuais, Álvaro se mostrou contra a

construção e divulgação das  atividades  do movimento a  partir  do uso dessas  tecnologias,

alegando que parte dos interessados, tal como ele, não tem ou querem ter acesso a esses meios

e, portanto, ficariam excluídos da construção de um movimento que é coletivo e deveria ser o

mais acessível possível.

Diego é possivelmente o membro dos Coletivos que começou a usar maconha mais

cedo que todos os outros.  Experimentou fumá-la pela primeira vez aos 12 anos, com um

amigo em uma praia, antes mesmo de ter experimentado bebidas alcoólicas ou cigarro. Disse

não ter sentido nenhum efeito daquela vez, mas, aos 14 voltou a fumar em uma festa e gostou

do  efeito.  A partir  dos  15  para  16  anos  já  fumava  diariamente.  Admitiu  ser  viciado  em

maconha, pois não consegue ficar um dia sem fumar, embora considere que este uso não lhe

prejudica de forma substancial. Apesar do uso frequente de maconha, disse consumir pouca

bebida alcoólica (que só começou a beber aos 17 anos) e não gostar de cigarro, já que quando

experimentou o tabaco já tinha como parâmetro os efeitos da maconha e achou sem graça.

Apesar do uso precoce de maconha, Diego me disse não ter problemas familiares

relacionados a isso, já que, segundo ele, seus pais sempre foram bastante liberais por serem

jovens e também por fazer parte de uma família muito unida e amorosa, apesar dos conflitos
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eventuais. Atualmente, mora com a esposa, que não fuma mas que também não se importa

que ele fume, entretanto Diego diz não fumar em casa em respeito aos vizinhos. Para ele, os

efeitos da maconha estão ligados ao relaxamento, tranquilidade, introspecção, contemplação

do  mundo  e  autoconhecimento,  mas,  se  consumida  coletivamente,  estimula  conversas  e

interações. 

Diego ingressou no curso de bacharelado em História em 2005 e o conheci pouco

tempo depois que ingressei na graduação, embora nunca tenhamos sido muito próximos. O

via muito engajado em diversas atividades, organizando calouradas e festas, as vezes ligado

ao DCE ou ao CA do seu curso. Também tinha a impressão que ele era muito popular, pois

sempre o via conversando com muitas pessoas pelos corredores. Por vezes, fiquei sabendo

que participava também de pesquisas acadêmicas junto a alguns professores. Disse que se

interessava  por  questões  étnicas  e  de  gênero.  Foi  na  Universidade  que  conheceu  outras

pessoas  que  também fumam maconha  diariamente,  estabelecendo  amizade  com elas.  Em

2011, concluiu a graduação, mas fez o reingresso na UFRN para a licenciatura em História.

Além disso, realiza trabalhos eventuais como free lancer como cinegrafista e editor de vídeos.

Pelos relatos que obtive, ficou claro que todos já tinham passado por experiências

com  alguma  droga  antes  da  vida  universitária,  mas,  para  todos  eles,  o  ingresso  na

Universidade foi fundamental para a elaboração de um pensamento crítico sobre o uso de

psicoativos ilícitos e as questões envolvidas nesse tema e crucial também para o envolvimento

na  proposta  antiproibicionista.  Não  é  a  toa  que  priorizei  a  inserção  deste  grupo  na

Universidade,  pois  o  acesso  ao  conhecimento  e  o  espaço  de  atuação que  esta  instituição

possibilita estão refletidos diretamente na forma e nos argumentos acionados por eles para a

realização deste movimento. Fora dele, talvez esta mobilização nem acontecesse.

Pareceu-me  fundamental  para  entender  a  relação  dos  meus  interlocutores  com a

maconha saber com que frequência eles consomem este psicoativo atualmente. Durante as

entrevistas, busquei não apenas saber quando a maconha é consumida mas também questionar

sensações e momentos em que ela influencia as percepções individuais, inclusive, algumas

vezes, de forma negativa.

As explicações, embora apresentem formas diversas de expressão, foram todas no

sentido de apontar o aprendizado sobre as formas de uso, momentos e companhias adequadas
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para  o  consumo  de  maconha,  bem  como  sobre  os  efeitos  provocados  por  ela  e  seu

“aproveitamento”. Sobre isso, melhor explicação não há do que a já citada e celebre discussão

de Howard Becker,  intitulada  “tornando-se  um usuário  de maconha”,  por  ocasião  da  sua

pesquisa  sobre  desvio  apresentada  no  livro  Outsiders,   publicado  em 1960.  Ao  final  do

capítulo que o autor  dedica a  explanação deste  processo de aprendizagem, ele  resume as

etapas necessárias para tornar-se usuário de maconha:

Um indivíduo só será capaz de fumar maconha por prazer quando atravessa
um processo  de  aprendizagem para  concebê-la  como objeto  que  pode  ser
usado dessa maneira. Ninguém se torna usuário sem (1) aprender a fumar a
droga  de maneira  que produza efeitos  reais;  (2)  aprender  a  reconhecer  os
efeitos e associá-los ao uso da droga (aprender, em outras palavras, a ter um
barato); e (3) aprender a gostar das sensações que percebe. No curso desse
processo,  o  sujeito  desenvolve  uma  disposição  ou  motivação  para  usar
maconha que não estava e não poderia estar presente quando começou, pois
envolve concepções da droga que só seria possível formar a partir do tipo de
experiência real antes detalhado, e depende delas. Ao concluir este processo,
ele está desejoso e é capaz de usar maconha por prazer. (BECKER 2008:67)

Assim como os exemplos que Becker apresenta para fundamentar sua pesquisa, os

relatos que me foram dados demonstram este mesmo processo. Embora a forma correta de

fumar para obter os efeitos não tenha sido descrita nas entrevistas que realizei – e atribuo isso

ao fato de todos os meus informantes relatarem já ter fumado cigarros de tabaco antes de

fumar maconha pela primeira vez – as duas outras etapas do aprendizado, sobre perceber os

efeitos da maconha e apreciá-los, foram descritos por todos eles.. Perceber os efeitos, me foi

relatado a partir, inclusive, da não percepção nas primeiras vezes em que fumaram maconha:

Natália: Você lembra como foi a primeira vez que você fumou maconha?

Álvaro: A primeira vez eu acho que eu chapei e não notei. Acho que existia no
meu imaginário um certo funcionamento da ativação da maconha que não foi
o que aconteceu. Ao mesmo tempo que eu não tava preparado pra sentir o que
eu senti  como sendo efeito  da maconha.  Então acho que eu chapei  e  não
percebi que tava chapado.

Rinaldo: Eu não senti porra nenhuma. Eu tava numa festa na Praça Cívica da
Universidade, era um show, uma festa de algum evento e eu tava com uma
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galera  que já  fumava e  foi  prum canto fumar  um baseado e  nesse  dia  eu
resolvi fumar maconha, mas não senti nada. Agora na segunda vez que eu
fumei um baseado eu ri tanto! Acho que fiquei umas duas horas rindo à toa!

Fica  claro,  a  partir  destas  declarações,  a  percepção  dos  efeitos,  sobretudo

considerando o que se espera sentir e o que de fato acontece ao consumir maconha. Em ambos

os casos a primeira experiência, carregada de expectativas, frustra o iniciante, que só passa a

perceber que “algo aconteceu” após desfazer as suas expectativas e prestar atenção nas suas

percepções  após  fumar,  atento  a  qualquer  alteração,  como  a  crise  de  risos  que  Rinaldo

descreve. 

A etapa seguinte deste aprendizado, de acordo com o que descreveu Howard Becker,

diz respeito a gostar e sentir  prazer nos efeitos provocados pela maconha, o que também

apareceu em outra entrevista que realizei e demonstra a preocupação de uma usuária sobre os

efeitos causados e suas interferências nas atividades que ela precisa realizar:

Natália: Você lembra a primeira vez que fumou maconha?

Leilane: Lembro. Eu não curti, porque aconteceu comigo o que acontece com
a maioria das pessoas, eu dormi. E como eu tava numa festa, então eu perdi a
festa. Eu já tava bebendo e aí fumei e apaguei, por isso perdi toda a festa. Aí
eu decidi que não queria aquela droga, não era nem por questão moral, era
porque me deixava morgada. Depois é que eu vim entender que maconha é
uma droga que a gente aprender a usar, na verdade todas as drogas a gente
aprende a usar, né?! Mas talvez pra maconha isso seja mais verdadeiro do que
pra todas as outras. A gente aprende a usar maconha. Depois eu fui presentada
a maconha novamente por outra pessoa, com quem eu morei um tempo, e aí
que eu vi como uma coisa legal assim, no dia a dia, aí que eu comecei a usar
de outra maneira. Potencializava a criatividade, eu ficava mais dinâmica... Pra
mim o divisor de águas na minha história como usuária de maconha foi em
2004, quando eu fui assistir uma aula pela primeira vez chapada e eu li o texto
da aula também fumando. Quando chegou na aula, parecia que eu não tinha
lido o texto, parecia que eu tinha lido outro texto! O que o professor falava
não tinha nada a ver com o que eu achava que tinha entendido. Aí eu fiquei
preocupada, “ai,  não vai funcionar isso!”. Porque o meu trabalho é esse, é
estudar. Eu era bolsista CNPQ na época, eu tinha que estudar, ler muito, e a
coisa que eu gosto de fazer está sendo incompatível com o meu trabalho, com
o que eu necessito. Eu tinha que fazer essas coisas se conciliarem, então eu
trabalhei pra isso, “eu vou fumar para estudar” e eu repetia isso assim, num
trabalho de repetição, sabe? “vou fumar pra estudar! Vou fumar pra estudar!
Vou fumar pra estudar!”, assim eu ia construindo um ritual.  Apertando um
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baseado já pensando “eu vou fumar para estudar!”, pegava o texto e acendia
na primeira página. Já ia fumando e lendo. Toda vez que eu dispersava, eu
voltava pro começo do parágrafo. Toda vez que eu tava lendo e a mente ia
embora em outras coisas eu voltava pro início do parágrafo. No início foi um
trabalho terrível, até pensei em desistir porque não ia...mas com o tempo eu
fui disciplinando até eu conseguir entrar num outro extremo do que a lombra
da maconha proporciona: concentração total.  Porque a lombra da maconha
proporciona,  na  minha  opinião,  dois  extremos,  dispersão  total  ou
concentração total. Das duas uma. A dispersão total é o estado natural que
você é levado naturalmente pra ele e a concentração total é um estado que
você tem que produzir, você tem que construir. Foi isso que eu descobri na
minha experiência.”

Por este exemplo podemos perceber que, para tornar-se usuário regular de maconha,

“o usuário se vê numa posição em que deve fazer, quando drogado, algo que tem certeza de

não poder realizar nessa condição. Para sua surpresa, descobre que consegue se desempenhar

muito bem...” (BECKER 2008:80). Assim, a maconha passa a fazer parte do cotidiano através

do aprendizado necessário para que o uso seja considerado agradável e viável na vida dos

usuários.  Após  este  processo  de  aprendizagem,  cada  um  desenvolve  suas  estratégias

individuais para conciliar o uso que faz da maconha por prazer com as obrigações cotidianas.

Leilane descreve seu processo de conciliação entre trabalho e prazer, mas outras pessoas me

descreveram que,  em dias  ou  momentos  que  tem obrigações  a  cumprir,  só  fumam após

terminar o que é necessário fazer, com o objetivo de não dispersar, atrasar ou deixar de fazer o

que é mais importante.

Independente  da  estratégia  adotada,  todos  os  meus  interlocutores  afirmam  que

atualmente consomem alguma quantidade de maconha diariamente e este uso pode ser tanto

solitário quando coletivo, dependendo da situação, local e companhias em que isso se dê. Ao

questioná-los  sobre  os  efeitos  proporcionados  pela  maconha  se  consumida  em grupo  ou

individualmente, as respostas demonstram que estes efeitos podem ser adequados à situação:

Natália: Você tem o hábito de fumar com outras pessoas ou apenas sozinho?

Álvaro:  eu tenho os dois hábitos. Quando eu tenho maconha eu tenho tando o
hábito de fumar só, me isolar enquanto estou lendo ou escrevendo. Nesses
exercícios  de  introspecção,  pra  me  aprofundar  mais  eu  fumo sozinho.  Eu
gosto do efeito de introspecção, pensar sobre mim, o mundo, várias coisas,
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mas também gosto do efeito de suavidade no corpo e na mente que ela dá,
mais calma. Mas também tenho o costume de fumar num grupo, sim. Acho
que a maconha é um hábito muito de grupo, que a galera vai se encontrando,
seu  ritmo,  sua  quantidade,  sua  dose...fumar  em  grupo  desencadeia  um
processo  de  fala  ininterrupta,  uma  enxurrada  de  ideias  e  pensamentos.  O
processo de sociabilidade fica mais fácil, mais leve.

As  falas  mencionadas,  assim  como  o  discurso  sobre  o  consumo  de  maconha

defendido pelos meus interlocutores refletem o uso que eles próprios fazem, individualmente

ou  coletivamente,  deste  psicoativo  de  forma  lúdica  ou  recreativa24,  como  comumente  é

chamada esta prática, a qual eles consideram inofensiva à outras pessoas e a si próprios, sob

justificativa que outras práticas e o consumo de outras substâncias lícitas como o tabaco,

álcool, açúcar e gorduras trazem muito mais danos às pessoas e nem por isso são proibidos.

Apontei anteriormente que, ao caracterizá-los como usuários regulares de maconha, a

partir da explanação que Howard Becker (2008) faz sobre esta categoria, afirmo que este uso

é cotidiano, frequente. Mas o termo maconheiro(s) aciona mais do que esta prática, pois eles

mesmos se atribuem tal termo e, como afirma Strauss (1999), “dar nome a si mesmo é sempre

uma  verdadeira  colocação  ou  categorização”  (STRAUSS  1999:38),  no  sentido  de  auto-

identificar-se. A partir disso, podemos refletir que a atribuição de uma identidade, é sempre

um processo relacional de oposição ou diferenciação de si, ou de um grupo, em relação a

outro(s),  no sentido de aplicar características definidoras que deem unidade ao grupo e o

diferencie dos demais (BARTH 1998, GOFFMAN 1988, BECKER 2008, STRAUSS 1999).

A atribuição  de  uma categoria  ou  termo específico  é  justamente  o  fator  determinante  de

diferenciação que dá unidade ao grupo. Logo, o termo “os maconheiros” define o grupo que

faz uso regular de maconha e afirma sua identificação coletiva. Da mesma forma, quando me

refiro mais especificamente aos “maconheiros da UFRN”, estou definindo a partir de duas

identidades que os especificam no universo de todas as pessoas do mundo que usam maconha.

Ou  seja,  além  de  serem  usuários  de  maconha,  também  pertencem  ao  universo  desta

instituição.

24 É interessante percebermos que as formas de expressar os efeitos e sensações da maconha no corpo é bastante
variada entre eles,  mas todos classificam o uso como lúdico ou recreativo, mesmo quando estes efeitos são
direcionados para estimular a escrita, a reflexão intelectual ou a produção acadêmica, por exemplo, em que a
aplicação não é exatamente lúdica ou recreativa.
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Vale lembrar que o estudo sobre as identidades é um tema antigo e persistente nos

trabalhos antropológicos, e considero pertinente tal permanência pois este é, para mim, um

dos pontos fundamentais para compreendermos as culturas, tanto na sua configuração macro,

envolvendo sociedades, nações inteiras, até os pequenos grupos, como o estudado aqui. Para o

contexto do uso frequente de maconha, interessa sobretudo a discussão já bastante elaborada

sobre as identidades ligadas às teorias do desvio que ampliam as teorias da identidade para

além da auto-atribuição e envolvem o corpo social  mais amplo que atribui categorias aos

outros,  de  fora  para  dentro,  normalmente  inferiorizando-os  em relação  a  sociedade  mais

ampla, pois se percebem como padrão normativo enquanto os outros serão desviantes.

Os livros Estigma: notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada (1988), de

Erving Goffman, e Outsiders – Estudos de Sociologia do Desvio (2008), de Howard Becker,

são  exemplos  consagrados  da  antropologia  nos  estudos  sobre  identidades  consideradas

desviantes,  aquelas  em que  julgamentos  morais  condenam seus  portadores  à  situações  e

rotulações  pejorativas,  desqualificando-o  em  comparações  às  “pessoas  normais”  ou

“estabelecidas”.  Goffman  explorou  estes  casos  de  forma  bastante  ampla,  lidando  com as

impressões sociais negativas, que ele chamou de estigmas, sobre diferentes grupos. Três em

específico são citados e servem de referência para ele: as deformidades físicas; as culpas de

caráter individual, entre elas o que ele chama de “vícios e alcoolismo”; e os tribais, de raça,

nação e religião. Para Goffman, 

Em  todos  esses  exemplos  de  estigma  […]  encontram-se  as  mesmas
características  sociológicas:  um indivíduo  que  poderia  ter  sido  facilmente
recebido na relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor à
atenção  e  afastar  aqueles  que  ele  encontra,  destruindo  a  possibilidade  de
atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, uma característica
diferente da que havíamos previsto. […] Por definição, é claro, acreditamos
que alguém com um estigma não seja  completamente  humano.  Com base
nisso, fazemos vários tipos de discriminações […]. (GOFFMAN 1988:14) 

É a partir do modo de pensar dos ditos “normais”, segundo o autor, que preconceitos,

moralismos arraigados a uma ideia de superioridade, ou de uma suposta conduta correta, que

muitos grupos são discriminados em razão de identidades negativas atribuídas a eles em razão

desta característica rechaçada. Goffman prossegue suas análises no sentido de indicar de que
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forma estes  preconceitos  produzem tratamentos  desiguais,  mas também motiva  os  grupos

estigmatizados  a  mudar  sua  situação  de  inferioridade,  inclusive  através  da  identificação

coletiva que propicia o fortalecimento individual pela união daqueles que compartilham do

mesmo estigma. Assim, o autor aproxima as “identidades deterioradas” individuais à ideia de

identidades coletivas. Esta proposição se ajusta ao contexto pesquisado aqui, sobre usuários

de maconha que são estigmatizados pela sociedade mais ampla e se organizaram em função

disso para promover mudanças na forma como são tratados.

Já Howard Becker lidou especificamente com uma situação próxima, a dos músicos

de jazz e outras pessoas que consumiam maconha por prazer, indicando suas “carreiras como

usuários de maconha”, para embasar sua pesquisa sobre o desvio, que serve de referência para

muitas das questões que abordo neste trabalho. Becker aponta para o caráter relacional da

“rotulação” ou classificação do que é o desvio pois, 

grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja infração constitui desvio, e
ao  aplicar  essas  regras  a  pessoas  particulares  e  rotulá-las  como outsiders.
Desse ponto de vista,  o  desvio não é  uma qualidade do ato que a pessoa
comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a
um “infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com
sucesso; o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como
tal. (BECKER 2008:22)

Este autor também acredita que a identidade desviante se trata de uma imposição

social  que  condena  seus  portadores  a  um  julgamento  social  negativo,  semelhante  aos

estigmatizados discutidos por Goffman. Para a corrente sociológica do desvio, devedora do

interacionismo simbólico, da qual os autores citados são grandes expoentes, 

As temáticas do estigma e do desvio evocavam certamente a problemática das
identidades  em  conformidade  ou  confronto  com  normas,  valores  e
comportamentos  sociais.  Mas seria por  meio das interações  sociais  que as
identidades  seriam  produzidas,  se  “normais”  ou  referidas  às  formas  de
estigmatização social, o que, portanto, destaca o plano relacional por onde o
“homossexual”,  o  “louco”  ou  o  “doente”  são,  por  exemplo,  identificados.
(VALLE 2011:88)

Desta abordagem sobre as identidades desviantes, podemos concluir que a formação
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de uma identidade coletiva, tanto tem respaldo na situação vivenciada individualmente pelos

seus  portadores,  como  também  é  formada  e  fortalecida  à  medida  que  estas  pessoas  se

encontram e partilham desta característica. No caso dos maconheiros, esta identidade coletiva

não se dá apenas em função da prática comum do consumo de maconha regularmente, mas

também de um conjunto amplo de percepções,  opiniões e  ideias relacionadas ao tema da

maconha que são apreendidos e compartilhados pelo grupo e resultam na organização de um

movimento sobre esta questão.

A  antropologia  encara  a  subjetividade  como  também  sendo,  portanto,
constituída social  e culturalmente, mesmo se ela apresenta um espectro de
interpretações, emoções, afetos e vontades, que podem parecer definidas de
modo  exclusivamente  individual.  Ela  se  constitui  como  um  dos  planos
centrais  de construção das identidades,  tanto as de si  como as dos outros,
pensadas como a produção das categorias e representações do mesmo e da
alteridade. Considerando, como já foi notado, que as trajetórias biográficas
podem ser  condicionadas pela  participação e  contato com diversos  grupos
sociais,  pode-se  pensar  que  a  subjetividade,  ao  invés  de  ser  vista  como
estática ou avessa à mudança, pode ser reconstituída ou pode, ao menos, estar
aberta às reconstituições. As identidades, mesmo o “self”, o eu, se constituem
ou se fabricam, portanto, no jogo complexo, socialmente negociado e bastante
dinâmico das interações, que pode ser tanto o das afetivo-sexuais, familiares,
grupais,  étnicas,  religiosas,  sócio-organizacionais,  etc.  É  preciso  ressaltar,
contudo,  que  tais  constituições  e  reconstituições  da  subjetividade  não  são
realizadas de modo imprevisível e desorientado. Elas se concretizam a partir
de  princípios  e  esquemas  simbólicos  de  percepção  e  classificação  que
orientam as  condutas,  as  interações  e  as  experiências  nos  mundos sociais.
(VALLE 2011:90)

Nesse contexto, é necessário perceber que cada pessoa não é portadora apenas de

uma identidade, quero dizer, todos os indivíduos tem papéis sociais variados, que o fazem

pertencer  a  diversos  grupos e  situações.  Estas  identidades  ou máscaras  sociais,  das  quais

Anselm Strauss (1999) fala, não se anulam, ao contrário, coexistem e inserem o indivíduo em

diferentes  relações  sociais  onde,  em  cada  uma,  ele  será  reconhecido  e  aceito  pela

característica que compartilha com aquele grupo:

As sociedades contemporâneas vêm sendo marcadas por planos diversificados
e heterogêneos de organização social, o que vem acarretar a multiplicidade de
papéis e posições a serem desempenhados e vividos pelas pessoas. No caso,
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elas podem ter afiliações muito variadas, o que não lhes impede de estabelecer
inúmeras estratégias de conciliação e negociação entre mundos e unidades
sociais  diferentes  que,  a  princípio,  podem  parecer  incompatíveis.  […]  A
formação identitária ou, talvez melhor, a afirmação (ou não) de identidades
esbarra  ou se  determina a partir  do espaço das  inserções possíveis  que as
pessoas têm à sua disposição através de suas redes de relações sociais. Ao se
inserirem ou afiliarem a mundos sociais heterogêneos, as pessoas acabam se
definindo e sendo definidas por várias identidades, portanto plurais. (VALLE
2011:90)

A rotulação de estigma ou desvio se evidencia exatamente na incompatibilidade entre

certas identidades e determinados contextos sociais. Quando isso acontece, as identidades não

são aceitas e são condenadas a preconceitos em função dessa incompatibilidade. Aqueles que

praticam uma  ação  ilícita  e  repreensível  moralmente,  “estarão  sempre  vivendo  riscos  de

desencontro e julgamentos equivocados” (VELHO 2008:148). Este é o caso dos maconheiros

que, com frequência, enfrentam dificuldades em lidar com familiares em razão do consumo de

maconha, pois, para a família, muitas vezes esta prática é tratada com desconfiança e, não

raramente, suscita dúvidas sobre a sanidade psicológica do usuário:

Caso a  família,  os  amigos  ou o  patrão de  um usuário descubram que  ele
utiliza maconha, eles podem lhe atribuir as características acessórias que de
hábito estão supostamente associadas ao uso de drogas. Acreditando que o
fumante é irresponsável e incapaz de controlar o próprio comportamento, que
talvez até esteja louco, podem puni-lo com vários tipos de sanções informais,
mas extremamente eficazes, como o ostracismo ou a retirada de afeto. […]
desenvolveu-se um conjunto de ideias tradicionais definindo a prática como
uma  violação  de  imperativos  morais,  como  um ato  que  leva  à  perda  do
autocontrole,  à  paralisia  da  vontade  e,  por  fim,  à  escravidão  à  droga.
(BECKER 2008:70)

No contexto pesquisado, muitos relatos indicam as experiências pessoas dos meus

interlocutores sobre o julgamento descrito por Howard Becker. É comum que a reação dos

familiares seja de acordo com esta colocação e, em alguns casos, esta rejeição provocou e

continua mantendo relações complicadas entre estes usuários e suas famílias.

A relação [com os pais] geralmente é meio complicada... Meu pai e minha
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mãe tem aquela impressão que usuário de maconha é logo associado a tudo de
ruim. Associam logo com outras coisas, com um estilo de vida que eu levo
fora dos padrões normativos, vamos dizer assim. Eu tento mais compreender
e não entrar  tanto em conflito,  inclusive por causa da idade deles,  porque
esses assuntos causam transtornos pros meus pais, transtornos de raiva, e não
é bom deixar pai e mãe estressados na idade deles, […] não vou matá-los do
coração. Rinaldo, 33 anos.

A minha relação com a minha família é ruim. É ruim justamente por causa das
escolhas que eu fiz.  Eu venho de uma família muito religiosa, protestante,
daqueles ranços mais tradicionais, [...] e eu fiz tudo o que não se esperava que
eu fizesse. Eu mudei de gênero, eu desconstruí o cristianismo, a religião na
qual eu fui criada e a questão do uso de drogas.[…] então eu tô passando por
um momento assim: deixa eles lá, deixa eles pensarem nas escolhas deles. Eu
tenho contato pontual com alguns dos meus sobrinhos, algumas das minhas
irmãs,  a  família  é  grande,  então  não  dá  pra  generalizar.  Eu  acho  que
preconceito, quando você é ativista contra preconceito, não dá pra gente ficar
naquela zona cômoda de conforto, combatendo o preconceito dos outros e
aceitando o preconceito da nossa família.  Então eu me afastei  dos setores
preconceituosos da minha família. Eu combato preconceito na rua mas acima
de tudo eu combato o preconceito de casa, e isso explica o distanciamento que
eu tenho hoje da minha família. Leilane, 33 anos.

Tive uma série de complicações com minha família pelo fato de eu usar da
maconha. Em 2010, quando meu nome apareceu nos jornais sobre a Marcha
[da Maconha], minhas tias, meu pai, descobriram tudo ao mesmo tempo. Meu
pai me chamou de drogada pra baixo. Minha irmã mais velha, me pressionou
de  um  jeito  absurdo,  só  minha  mãe  foi  apoio  incondicional.  Minha
tia/madrinha disse para eu não me considerar mais afilhada dela. Isabela, 23
anos.

Minha vó acha que eu me tornei  outra  pessoa depois que comecei  a  usar
maconha. Minhas tias não aceitam nem um pouco. Minha mãe e minha irmã
não se importam. Houveram poucos diálogos sobre isso [maconha] porque a
minha relação com a minha família é um tanto quanto de independência, eu
me relaciono minimamente. Álvaro, 28 anos.

Estes depoimentos ilustram a dificuldade de relacionamento entre estas pessoas e

suas famílias em função do uso de maconha e demonstram também que, apesar das diferenças

nas formas de lidar com a questão, todos foram ou ainda são alvo de preconceitos familiares.

Entre os relatos citados, Leilane enfrenta uma situação mais grave e complicada por causa

também da sua sexualidade,  outro grande alvo de julgamentos  morais  e  discriminatórios,
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embora ela mesma concorde que o uso de drogas também tem grande peso nas opiniões da

família sobre ela.

A mesma concepção moral que motiva os preconceitos é externalizada em forma de

violência pelos agentes repressivos do Estado. As ações repressivas violentas empreendidas

pelas  polícias  brasileiras  no trato  com cidadãos devem ser  encaradas  também como uma

prática  associada  ao  preconceito,  já  que  transmitem a  opinião  social  e  encontram apoio

público. Desse modo, “devem-se focalizar não apenas a letra da lei, mas principalmente os

processos  sociais,  tais  como  as  regras  ou  as  práticas  implícitas  das  ações  dos

atores”(ZALUAR 2007:32).  Devemos  ter  ciência,  sobretudo,  que  estas  ações  violentas  e

repressivas têm direcionamento específico quando tratam com populações desprivilegiadas

social e economicamente.

São comuns os relatos de jovens sobre abordagens policiais truculentas em busca de

qualquer coisa que os incriminem, até mesmo quando não estão em condição de ilegalidade.

Discriminação e preconceitos por parte  da polícia  acontecem em diversas situações e por

motivos  variados,  o  que  prova  que  a  estigmatização relacionada ao uso de drogas  não é

dirigida apenas aos organizadores do movimento antiproibicionista, embora estes estejam em

situação  de  maior  visibilidade  pelo  discurso  que  difundem  e,  por  isso,  propensos  a  se

depararem  com  este  tipo  de  situação.  Mas,  independente  disso,  já  foram  vítimas  de

abordagens policiais violentas:

Numa  situação  em  que  eu  ia  passando  de  bicicleta  em  frente  a  uma
comunidade que rola tráfico. Eu ia passando de bike e fui enquadrado: “pára,
encosta!”, eu parei, desci da bike. […] Eu não tinha nada não, mas fiquei lá
com sete caras do BOPE e um fuzil apontado pra mim dentro de um beco!
Quando me  pararam já  tinha  uma  galera  sendo revistada,  pediram pra  eu
esperar, saiu todo mundo e eu fiquei sozinho com os caras! Eu fiquei naquela,
“sim, senhor,”, “não, senhor”, e eles o tempo todo querendo saber o que eu
tava fazendo ali, sendo que eu tava só passando. Pediram pra eu tirar a camisa
por  causa das  tatuagens,  fizeram filmagem,  fotos...foi  sinistro!  Álvaro,  28
anos.

Eu já fui quase abusada por um policial. Ele meteu a mão dentro do meu sutiã,
um policial masculino e eu fiquei dizendo “quero ir pra delegacia”...porque
nós  fomos  pegos  numa  região  de  mato,  e  éramos  um  grupinho  e  eles
mandaram todo mundo embora e só fiquei eu, com dois policiais. Eu pensei
logo que ia ser estuprada ou alguma coisa assim. E eles passando a mão em
mim...nossa! Sendo que eles viram que eu era muito articulada no discurso,
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acho que eles temeram isso e por que eles sabiam que outras pessoas tinham
visto,  eram testemunhas que eu tinha ficado lá  sozinha com eles...então a
coisa não avançou muito, mas eles meteram a mão nas minhas roupas, de
maneira íntima. Fora os “cala a boca”, “drogado”, “filha da puta”, o que é de
praxe. Leilane, 33 anos.

Embora pela legislação brasileira em vigor, um usuário que esteja portanto ou seja

pego em flagrante consumindo alguma quantidade de qualquer  psicoativo ilícito  deva ser

encaminhado à delegacia de polícia, sem ser algemado, para prestar depoimento e assinar um

termo circunstanciado de ocorrência e, depois,  ser liberado para aguardar em liberdade sua

convocação para uma audiência judicial  onde o juiz definirá a pena que o usuário deverá

cumprir, a condução de uma abordagem nestas situações raramente acontece da maneira que a

Lei  de Drogas  prevê.  Não coloco isso de forma acusatória  contra  as  polícias,  mas como

reflexo dos relatos que ouvi e de situações que presenciei.

Já fui abordado, já apanhei...Quando eu morava em xxx [periferia de Natal]
apanhar era normal, era diário. A pior vez foi um dia que eu tava com uma
galera fumando nas pedras da praia e a polícia desceu. Aí eles colocaram a
gente numa fila e começaram a bater em um por um, desde o primeiro, e eu
era o último. Eles bateram muito, muito. Quando chegou em mim, acho que já
fazia uma hora que eles tavam espancando os outros. Eles não encontraram
nada com a gente, mas sentiram o cheiro da maconha. Desceram ali só pra
bater  mesmo,  porque  a  gente  já  tinha  terminado  de  fumar.  Eu  fui  quem
apanhou menos, levei uns tapas, talvez pela aparência [pele branca], porque o
menino que tava antes de mim, magrinho e preto, o pepa chutou a barriga
dele, ele caiu no chão, o cara pisou com o coturno nas costas dele e puxou os
braços dele pra trás e pra cima.  Ele deu um grito que me doeu dentro da
alma...essa foi a cena mais aterrorizante que eu já vi. Quando o pepa falou “é
a sua vez” eu me tremi todo! E olha que eu só levei uns tapas. Fora isso, levar
uns tapas pra ir pra parede, levar uns chutes, mãozada nos ovos, isso é rotina
das abordagens. Diego, 29 anos.

Fica claro que a atuação policial nas abordagens está condicionada às impressões que

o oficial em serviço terá sobre o abordado, e sua conduta dependerá deste julgamento para

realizar  qualquer  procedimento,  empreendendo ou não a  força  ou mesmo o autoritarismo

excessivos,  característicos  da  violência,  cuja  vítima  não  tem  possibilidade  de  reação  ou
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defesa, como o exemplo citado confirma. 

É  presumível  que,  ao  lidar  com  as  camadas  sociais  mais  abastadas,  as  polícias

contenham suas formas de ação, o que configura uma conduta diferenciada e preconceituosa

que  estigmatiza  e  despreza  exatamente  aqueles  que,  socialmente,  já  são  descriminados  e

excluídos, pois “até mesmo depois da Constituição de 1988, que garantiu os direitos civis a

todos, os pobres continuaram a sofrer violações graves desses direitos no que diz respeito às

relações com os policiais (ZALUAR 2007:40)”.

As pessoas com que estabeleci relação para a elaboração deste trabalho pertencem a

uma classe social difícil de definir, mas certamente nenhuma delas faz parte de uma realidade

social abastada. Por isso, estão sujeitos à serem vítimas dessas práticas repressivas, embora o

fato de consumirem com regularidade uma substância ilícita também seja determinante para

que  estejam  propensas  a  este  tipo  de  situação  com  maior  frequência,  já  que,  se  forem

abordadas  portando alguma quantidade  desta  substância,  as  chances  de  serem coagidas  e

agredidas aumenta substancialmente, pois serão associadas aos estereótipos de “drogados”,

“vagabundos”, “marginais”, etc.

Se considerarmos que os preconceitos são resultado da relação de alteridade entre

condutas sociais que resultam das dicotomias, tais como, certo e errado, bom e ruim, bonito e

feio, etc, podemos compreender que as práticas discriminatórias que são empreendidas contra

os  usuários  de  maconha  aqui  pesquisados,  são  consequências  dos  padrões  morais

estabelecidos  pela  sociedade mais  ampla.  Não apenas  pelo  caráter  ilícito  do  consumo da

maconha,  mas  sobretudo  pelo  imaginário  negativo  associado  aos  seus  praticantes.  A

identificação dessas pessoas com os estereótipos associados a estas práticas as remetem à tais

julgamentos preconceituosos e, muitas vezes até agressivos, resultantes da não aceitação de

suas escolhas individuais, independentemente da influência que esta prática tenha ou não em

outros aspectos das suas vidas.

A visão “dos outros”, de quem está de fora, tende a ser pejorativa sobre qualquer

prática diferente das suas próprias. Este é exatamente o caso dos preconceitos praticados pelos

“não-usuários”,  ou  seja,  a  sociedade mais  ampla,  contra  os  usuários  de  maconha.  É esta

relação que este grupo busca modificar, tanto ao propor o fim da criminalização das suas

práticas como ao querer mais aceitação social.
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2.2. Participando na Construção de um Projeto Coletivo

Isabela  e  Leilane  foram  as  pessoas  principais  na  organização  do  movimento

antiproibicionista em Natal. Isto se deveu não apenas às suas iniciativas a fim de organizar as

primeiras reuniões do grupo de  maconheiros e, muitas vezes, tomar frente no andamento e

organização do grupo para que as atividades se realizassem. 

Isabela teve papel fundamental pela sua grande articulação com Coletivos de outras

partes  do  país.  No  seu  terceiro  ano  de  graduação,  Isabela  participou  de  um intercâmbio

interinstitucional,  quando  passou  um  semestre  cursando  disciplinas  no  curso  de  ciências

sociais na UNICAMP, em Campinas – SP. Pelos relatos dela, considero que este período foi

fundamental para que ela tomasse ciência da dimensão que este movimento já havia adquirido

em outras  partes  do  Brasil  e,  através  desse  contato,  ela  pôde aprofundar  seu  interesse  e

também  seu  conhecimento  sobre  este  debate.  Ao  voltar  para  Natal,  as  vivências  que

acumulara impulsionaram o início de uma articulação potiguar sobre o assunto. Assim, Isa

sempre fez a ponte entre o  Cannabis Ativa e outros Coletivos antiproibicionistas do país,

inclusive com o núcleo central da Marcha da Maconha nacional.

Por este  motivo,  ela  sempre esteve antenada aos meios de comunicação virtuais,

passando  as  informações  do  que  acontecia  em Natal  e  recebendo  notícias  do  que  estava

acontecendo em outros lugares, muitas vezes articulando a participação do Coletivo potiguar

em atividades programadas em todo o país, como, por exemplo, incluir a data da Marcha da

Maconha de Natal no calendário nacional. Nesta função de ligação entre organizações, desde

o início do Coletivo, ela era responsável pela atualização do blog do Coletivo Cannabis Ativa

na internet, onde todas as reuniões e atividades marcadas eram divulgadas para que aqueles

que estivessem dispostos a colaborar ou participar ficassem sabendo o que, quando e onde

aconteceriam os eventos.

Considero Isabela fundamental para que o Coletivo tenha se organizado e realizado

suas atividades nos dois primeiros anos. Isabela sempre foi muito ativa na organização, muitas

vezes concentrando muitas responsabilidades e afazeres para si.  Assim, ela era a principal

referência do Coletivo. Qualquer informação ou necessidade sobre as atividades do Coletivo

ela era a maior encarregada de saber e divulgar. Entrevistas, reuniões com órgãos externos,
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necessárias para a realização dos eventos, etc, ela sempre estava presente. Assim como Isa

sempre  foi  muito  prática  na  resolução  que  questões  do  Coletivo,  também  sempre  foi

fundamental na construção retórica do Coletivo, respondendo diretamente por ele.

No dia da Marcha da Maconha de 2012, era visível que a maior responsável pelo

evento era Isabela. A chegada tanto da Polícia Militar assim como da imprensa se remetiam

diretamente a ela, atrás de informações e, no caso da polícia, conferindo o cumprimento dos

termos acordados, inclusive porque havia sido ela que assinara o termo de acordo com os

órgãos públicos e por isso, caso ocorresse qualquer irregularidade, ela seria responsabilizada.

Em  função  de  toda  esta  responsabilidade  acumulada,  Isabela  ganhou  grande

visibilidade,  sendo  diretamente  associada  ao  Coletivo  Cannabis  Ativa.  A meu  ver,  esta

visibilidade provocou ciúmes e, por consequência, desentendimentos internos ao Coletivo e,

possivelmente, tenha sido uma das principais causas dos rompimentos e desmembramentos do

Coletivo após a Marcha de 2011, quando ela mesma deixou o Coletivo propondo a formação

de outro grupo que não vingou e ela mesma, por motivos pessoais, afastou-se da militância

em Natal  até,  em 2012,  se  mudar  para  Brasília  onde,  atualmente,  integra  outro  Coletivo

antiproibicionista local.

A importância da participação de Isabela no  Cannabis Ativa pode ser medida pelo

impacto da sua saída do grupo, já que após o rompimento, o Coletivo não permaneceu com o

mesmo  vigor  e  nem  se  encarregou  mais  continuar  promovendo  todas  as  atividades  que

realizara  nos  anos  anteriores.  Nem  mesmo  a  Marcha  da  Maconha  continuou  a  ser

responsabilidade deste Coletivo, que permaneceu responsável apenas pela realização do Ciclo

de Debates Antiproibicionistas, tornando-se predominantemente de atuação acadêmica.

Já Leilane, tem um papel substancial, até hoje, nas atividades desenvolvidas pelos

Coletivos antiproibicionistas,  principalmente pela sua capacidade retórica,  de articulação e

expressão  verbal  sobre  as  demandas,  os  argumentos  e  propostas  desta  mobilização.  Ela

sempre  cumpriu  o  papel  de  falar  em  nome  do  Coletivo,  dando  entrevistas  durante  e

discursando ao término das Marchas da Maconha, de forma enfática, coerente e articulada em

suas colocações.

Ao mesmo tempo, a sua forma de intervir e muitas vezes de dar ordem e seguimento

às  reuniões  do  Coletivo,  desagradaram  muitas  pessoas  e  possivelmente  ocasionou
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rompimentos internos no Coletivo (e também pessoais para ela), como me foi relatado por

outras pessoas.  De qualquer forma,  é inegável  que ela  sempre teve papel  fundamental  na

organização do grupo,  sobretudo na coordenação das reuniões e atividades, inclusive para

sustentar o  Cannabis Ativa após a Marcha de 2011, quando outros membros principais se

afastaram do Coletivo e até propuseram outros Coletivos. A persistência dela em manter o

primeiro Coletivo em atividade proporcionou que o Ciclo de Debates, evento realizado desde

o primeiro ano do Coletivo, continue acontecendo e cada ano maior, com mais participantes

convidados de fora da UFRN e também com mais apoio institucional.

Marcelo,  que nem sempre estava presente nas  reuniões,  desempenhava um papel

interessante dentro e fora dos Coletivos. Exatamente por ter a maconha como uma “bandeira

pessoal”, cotidiana e jamais restrita às manifestações e atividades dos Coletivos, ele parecia

ser  um estandarte  da  causa,  cumprindo um papel  de  representante  carismático  em tempo

integral.  Assim,  estava  sempre  em contato  com muita  gente,  divulgando e  intermediando

relações  favoráveis  para  a  construção  das  atividades  do  Coletivo.  Embora  nem  sempre

presente, devido a outros afazeres, sempre o vi como um apoio importante dentro do Coletivo,

pois quando era necessário resolver pendências de última hora, Marcelo se prontificava a

resolvê-las.

Quando participava das reuniões, se disponibilizava para resolver questões práticas,

assim como outros membros e contribuía para a realização principalmente das manifestações,

onde também desempenhava um papel importante, já que ele fazia diversas falas ao longo do

trajeto da Marcha da Maconha no microfone dando informações sobre a maconha e sobre o

teor da manifestação.

 Quando me interessei e me aproximei dos Coletivos – na época apenas o Cannabis

Ativa existia – percebi também o interesse de Rinaldo em participar, mesmo não ocupando um

papel tão central como Isabela e Leilane visivelmente ocupavam, mas estava sempre disposto

a contribuir com o que estivesse ao seu alcance, sobretudo na resolução de questões práticas e

quando houvesse a necessidade de deslocamento, já que apenas ele e Diego no grupo tinham

meios de transporte próprios e em função disso sempre esteve disposto a levar na carona da

sua  moto  outro  integrante  do  Coletivo  para  resolver  questões  em  órgãos  públicos,  por

exemplo.
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Outra  função  relevante  da  participação  de  Rinaldo  no  Coletivo  diz  respeito  a

articulação  deste  movimento  com  outros  movimentos  sociais,  grupos  organizados  e

secretarias e outras esferas do poder público municipal e estadual. Isso porque, como coloquei

anteriormente, desde que conheci Rinaldo, sempre soube do seu envolvimento com partidos e

articulações políticas, o que facilitava seu trânsito entre estes setores.  Fosse para entregar

convites e documentos aos possíveis parceiros e colaborados dos Coletivos e mesmo para

solicitar ajudas financeiras com políticos, ele era o responsável por fazer este contato, o que

pode ser considerado fundamental para o transcorrer das ações do movimento.

Em 2012, ele não esteve tão presente quanto nos anos anteriores na organização da

Marcha da Maconha, mas engajou-se na venda das rifas para arrecadar dinheiro para realizar a

manifestação. Conforme ele me contou em uma conversa, havia se afastado da organização

por vários motivos, inclusive porque estava “complicado” participar das reuniões com muitas

pessoas e algumas confusões e desentendimentos, e por isso preferiu se distanciar um pouco

sem deixar de contribuir para que a Marcha acontecesse. 

Considero que Álvaro desempenhou um papel muito importante na transição entre os

Coletivos antiproibicionistas que ocorreu após a Marcha de 2011.  Embora ele não estivesse

muito presente na construção do evento neste ano, ele já havia participado da organização no

ano anterior, e se afastado por conflitos com outros membros do Cannabis Ativa. Em 2012,

quando este primeiro Coletivo deixou de organizar a Marcha da Maconha, Álvaro tomou a

frente na realização das reuniões e também na indicação das decisões que eram necessárias

para que o evento acontecesse. Assim, enquanto eu acompanhava as reuniões de 2012, percebi

que  era  ele  quem tinha  maior  experiência  e,  por  isso,  era  o  principal  organizador,  mais

respeitado e ouvido no grupo.

Além disso, ele era um elo deste movimento com outros menos articulados, como o

anarquista,  do  qual  ele  também  faz  parte.  Desta  forma,  sua  atuação  em  outros  grupos

possibilita a relação entre eles e até mesmo a participação de outras pessoas, mais engajadas

em outras questões, nos eventos antiproibicionistas. 

Durante a pesquisa,  percebia Diego muito engajado tanto nas reuniões quanto na

resolução de questões práticas  necessárias  para o andamento da organização dos eventos,

assim como também era responsável pela divulgação de informações sobre a realização das
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reuniões  e  atividades  do  Cannabis  Ativa.  Ele  sempre  esteve  presente  na  organização dos

eventos. Mesmo após as rupturas do  Coletivo, Diego não deixou de participar das reuniões

dos outros Coletivos para contribuir na organização das atividades. Nas manifestações, ele

assumia, inclusive, o papel destacado de puxar as Marchas da Maconha, estendendo a faixa

que intitulava o evento.

Coletivamente, todos desempenhavam papéis e funções complementares, na intenção

de organizar os Coletivos. Durante a existência apenas do Cannabis Ativa, esta união, apesar

dos conflitos, parecia estar mais organizada, característica que foi se dissolvendo na medida

que  os  outros  Coletivos  foram  sendo  criados,  fragmentando  a  organização  dos  eventos

antiproibicionistas.

2.3. O Coletivo e suas Características Compartilhadas

Tentar defini-los enquanto grupo, buscando categorias que os enquadrassem afim de

imprimir sobre eles definições abstratas sobre classe social, faixa etária, gênero, etc., poderia

parecer  um caminho viável  para encontrar  a unidade ou a identidade que os uni,  mas ao

desenvolver  esta  pesquisa  e  aprofundá-la  no  que  diz  respeito  às  particularidades  dos

integrantes desse movimento, percebi que estas categorias não servem como definidoras, pois

excluiriam diversidades  consideráveis  existentes  nos  Coletivos  e,  para  situá-los  enquanto

grupo,  tive  que  perceber em  outras  características  capazes  de  dar  unidade  aos  grupos

antiproibicionistas de Natal. 

Ainda  assim,  de  forma  bastante  generalista,  cabe  situar  o  grupo  principal  de

organizadores. São jovens, numa faixa etária entre 22 e 33 anos, composta principalmente por

quatro  homens,  uma  mulher  e  uma  travesti.  Todos  têm  escolaridade  de  nível  superior,

variando desde os  primeiros  semestres  dos  cursos  de graduação em Ciências  Humanas  –

sobretudo História,  Letras e Ciências Sociais – até o período de conclusão do Doutorado,

também na área das Ciências Humanas. De fato, atualmente todos estão vinculados à UFRN

há no mínimo um ano. Apenas um, pouco menos constante, já ingressou em uma graduação,

também nessa área de conhecimento, embora tenha abandonado o curso.
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Poderia parecer óbvio pensá-los como usuários de psicoativos ou, ao menos, como

maconheiros – já que eles  mesmos se identificam nas  Marchas da Maconha e  em outras

ocasiões  para  referirem-se  a  si  próprios  ou  ao  grupo  –,  mas  nem  mesmo  estes  rótulos

serviriam sem que características fundamentais ficassem excluídas. Claro que nesse contexto,

é  impossível  descartar  o  foco  principal  destas  mobilizações  e,  por  consequência,  desta

pesquisa. Assim, todos os meus interlocutores, mesmo aqueles mais distantes da organização,

mas que participam dos eventos e manifestações, consomem maconha com certa regularidade.

Este é um aspecto indispensável deste contexto. No entanto, o consumo de maconha não é de

forma  alguma  um  fator  homogeneizador  entre  essas  pessoas.  A frequência  de  uso,  as

quantidades consumidas, as atividades associadas ao uso, as preferências de tipos e formas de

uso, ser usuário ou não de outros psicoativos – e quais –, entre outros aspectos, diferencia um

usuário do outro25.

Assim, após categorizar estas pessoas nos termos do uso que fazem da maconha,

embora seja uma definição generalista em algum aspecto, nos apresenta um primeiro recorte

sobre quem forma e porquê formam estes Coletivos, mas também abre outra questão: todos os

integrantes  desses  Coletivos  e  mobilizações  são usuários  de maconha,  mas  nem todos os

usuários  estão  inseridos  nesse  movimento.  Então  porquê  estes  usuários,  especificamente,

formam os Coletivos e desenvolvem as atividades pela descriminalização e legalização da

maconha? Esta questão é, para mim, fundamental, já que as respostas indicam o que considero

serem as principais características para a formação desses grupos.

Em  primeiro  lugar,  pude  constatar  que  todos  os  organizadores  do  movimento

Antiproibicionista de Natal estão articulados a outros interesses e projetos políticos e sociais,

militando a favor de outras causas, além do tema dos psicoativos ilícitos, e já faziam isso

antes mesmo de formarem este movimento. Durante as entrevistas, constatei que, antes do

envolvimento com os Coletivos antiproibicionistas, todos os meus interlocutores já tinham

algum contato com outros movimentos sociais e militâncias políticas. Cada um deles já trazia

uma bagagem de articulações políticas por outras demandas desde suas vidas escolares ao

nível  do  Ensino  Médio.  Certamente,  variam  as  causas  que  estiveram  comprometidos

25 Não faz parte dos objetivos desta pesquisa investigar os usos de maconha entre meus interlocutores, de forma
que estas informações não serão aprofundadas, inclusive para preservar as pessoas que colaboraram com este
trabalho.
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anteriormente, mas a participação em manifestações contra o aumento da tarifa do transporte

público,  atuação  em  grupos  de  juventude  de  caráter  partidário  e  o  envolvimento  em

campanhas  políticas  aparecem  em  quase  todos  os  depoimentos.  Após  a  vida  estudantil

secundarista  e com a entrada na Universidade,  novos interesses e outras  demandas foram

incluídas no rol de militâncias nas quais meus interlocutores se integraram. A experiência com

outras militâncias foi, sem dúvida, necessária para a articulação de uma nova demanda e de

uma nova organização coletiva também. Embora o contato com Coletivos e grupos de outras

cidades  do  país  que  já  organizavam  esta  mobilização  sobre  drogas  há  mais  tempo  seja

também crucial para o início dessa organização em Natal, a bagagem adquirida anteriormente

sobre mobilizações e articulações políticas certamente foi mais influente neste novo processo,

já que os caminhos que deveriam ser seguidos para alcançar a organização necessária em uma

construção coletiva já era conhecida e já havia sido vivenciado em outras circunstâncias. 

Esta  inserção  em  movimentos  sociais  e  militâncias  apresentam  um  aspecto

fundamental para aqueles que partilham destas formas de articulação social. O valor dado a

manifestações públicas e o entendimento que se tem sobre a eficácia deste tipo de atuação

política  indica  o  porquê  que  estas  pessoas  se  dedicam  a  construir  coletivamente  uma

mobilização. Assim,  eles entendem a militância  como fundamental  para que as mudanças

sociais almejadas aconteçam:

“Ter um movimento organizado é importante. Só um movimento organizado
consegue ganhar seus direitos. Eu não consigo ficar parado, achando que tudo
vai acontecer do nada, espontaneamente. Você tem que se mobilizar para que
as coisas aconteçam.” Rinaldo, 33 anos.

Neste  sentido,  mobilizar,  ser  militante,  estar  engajado,  são  expressões  do

conhecimento e pertencimento ao universo de articulações políticas e sociais e de legitimação

das  demandas  sociais  reivindicadas.  O  envolvimento  na  organização  de  mobilizações

antiproibicionistas é a aplicação prática deste pensamento, não apenas de Rinaldo, mas isso é

compartilhado  por  todos  os  organizadores.  A presença  das  pessoas  nas  manifestações  e

eventos realizados por esses Coletivos também expressa a preocupação por parte daquelas

pessoas que, por motivos diversos, não estão engajados na organização desses grupos, mas se
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dispõem a “engrossar” as manifestações.  

Embora  todos  eles  compartilhem a  característica  do  pluriativismo,  a  questão  das

drogas é, atualmente, a principal questão política para todos meus interlocutores. Assim,  as

outras demandas sociais  e políticas para as quais dispendem atenção variam. A militância

LGBT, a luta antimanicomial, as articulações anarquistas são algumas dessas demandas das

quais meus interlocutores também participam, e podem ser relacionadas com a questão dos

psicoativos talvez pelo teor de preconceitos e dificuldades de aceitação social que encontram

na sociedade mais ampla.

Em segundo lugar, considero interessante observar que todos eles já tiveram contato

com diversos  outros  psicoativos  ilícitos,  além da  maconha.  Todos  me  relataram já  terem

consumido  ao  menos  duas  outras  substâncias  e  alguns  deles  inclusive  relataram  terem

consumido por meses ou anos, dizendo conhecer bem seus efeitos e principalmente os danos

causados por elas sobre si, admitindo terem passado dos limites muitas vezes em função do

consumo abusivo dessas outras substâncias. Cocaína e LSD foram as mais citadas, sendo a

cocaína a relatada por todos como a substância mais danosa, ficando atrás apenas do crack,

que apenas um dos meus informantes afirmou ter usado em certo momento da vida. O uso

dessas outras substâncias pelos meus interlocutores foram mencionadas referindo-se sempre a

períodos  de  tempo  passados,  nunca  com arrependimento,  mas  com ciência  do  risco  que

correram em não terem se viciado e comprometido suas vidas em função dessas substâncias.

Apenas um dos meus informantes relatou ter uma “relação complicada” até hoje com cocaína,

e mesmo esta pessoa afirmou se controlar e tentar manter distância desta substância.

Entre  essas  pessoas,  há  um discurso  corrente  que  separa  a  maconha  dos  outros

psicoativos  ilícitos.  Isso  porque  todos  acreditam  que  maconha  não  faz  mal  nem  causa

dependência  em  oposição  às  outras  drogas,  que  eles  reconhecem  terem  efeitos

comprometedores das capacidades psíquicas e físicas do usuário. É por causa desta separação

que  fazem,  baseada  nas  próprias  experiências  individuais  com  diversas substâncias,  que

acreditam na necessidade de descriminalização e legalização da maconha pois, se comparada

inclusive com bebidas alcoólicas e tabaco, a maconha é menos danosa e, por isso, não deveria

ser proibida.

Embora  reconheçam  os  perigos  e  danos  causados  pelo  uso  de  psicoativos
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considerados por eles mais “pesados”, há um consenso entre estas pessoas que se deveria

descriminalizar, legalizar e regulamentar não apenas da maconha, mas todos os psicoativos

ilícitos, embora eles concordem que a expansão desta proposta a tornaria mais complexa e

difícil de ser discutida, defendida e até mesmo aceita socialmente, tendo em vista a resistência

que existe  em torno apenas  da maconha,  considerada uma “droga leve” se comparada às

demais. 

O argumento para esta expansão da proposta de legalização é que, criminalizadas,

estas substâncias estão a mercê dos traficantes e das misturas feitas com outros componentes

químicos para que a droga a ser vendida renda o maior lucro possível, expondo os usuários a

outros  perigos  e  danos  além –  e  talvez  maiores  – dos  causados pelas  substâncias  em si.

Embora  esta  proposta  seja  defendida  por  todos  desse  grupo,  jamais  presenciei  o

aprofundamento desta discussão de forma que pudesse sinalizar como eles acreditam que ela

deveria acontecer, ou seja, como estas substâncias seriam controlas, quem teria acesso a elas

para consumi-las e as quantidades que poderia ser disponibilizadas por usuário/dia, etc, tal

como  se  discute  sobre  a  maconha.  Tenho  que  concordar  com o  argumento  de  que  esta

ampliação  da  proposta  de  legalização  é  muito  mais  complexa,  pois  talvez  não  exista

quantidades de uso seguro para determinadas substâncias.

O terceiro aspecto que pude constatar nessa pesquisa é que a inserção dessas pessoas

no ambiente acadêmico, sobretudo nas Ciências Humanas, apresenta relevância fundamental

para a constituição desta proposta relativa às drogas, assim como para as outras demandas

pelas quais esses sujeitos se articulam. Tão ou mais importante do que o fato dessas pessoas

consumirem maconha com certa regularidade e já terem tido contato com outros psicoativos,

o  fato  de  estarem  inseridas  na  universidade  se  apresenta  como  aspecto  crucial  para  a

reivindicação e organização protagonizadas por esses Coletivos.

As  vivências  universitárias  possibilitaram a  essas  pessoas  uma  formação  teórica

sobre  as  sociedades,  culturas,  práticas  e  diversidades  humanas  que,  assim  como  para  os

demais  pesquisadores  e  professores  das  ciências  humanas,  fornece  embasamento  para

questionamentos  e  formulações  de  reivindicações  e  articulações  que  viabilizaram  este

movimento. Não se trata de uma formação específica para este fim, mas sim do conhecimento

adquirido,  das  críticas  formuladas  ao  longo  da  vida  acadêmica,  das  possibilidades  de
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viabilizar  mudanças  através  da  organização e  de  reivindicação coletivas,  tão  eficazes  em

outras épocas e por outras demandas. Obviamente, este senso crítico ao qual me refiro não

pode  ser  generalizado  a  todos  os  estudantes,  nem  mesmo  aos  dos  cursos  das  Ciências

Humanas, já que grande parte deles, independente da sua formação acadêmica, repreende ou

se mostra contrário ao uso de psicoativos e às manifestações pela sua descriminalização. Por

isso, a vida universitária a que me refiro não se limita às salas de aula e aprendizados teóricos

das ciências sociais e humanas. Existe outro aspecto igualmente fundamental para a formação

desta mobilização dentro da universidade, que é a ocupação dos espaços acadêmicos para fins

socializadores e lúdicos que permite o convívio e a integração entre pessoas de diferentes

cursos, turmas e turnos, como a participação em grupos de discussão e pesquisa acadêmicas,

nos Centros ou Coletivos Acadêmicos representativos dos estudantes, no Diretório Central

dos Estudantes (DCE) e outras formas de articulação dentro da Universidade, além da própria

sociabilidade entre alunos nos corredores e em momentos livres, sem atividades definidas,

quando se pode conversar e conviver.

Por último, considero importante analisar o tempo que estes grupos levaram para

serem formados e organizarem suas atividades. Em uma das entrevistas que realizei, ouvi que

o interesse em organizar a Marcha da Maconha em Natal, era uma vontade coletiva sete anos

antes dela de fato acontecer e, até 2010, não passava de conversas e propostas informais entre

amigos, logo abandonadas. Esta declaração apresenta um aspecto curioso sobre o início da

formação  de  um  grupo  organizado  pelas  causas  da  descriminalização  e  legalização  da

maconha. Porque então somente em 2010 esta articulação foi formada?

Quando  coloquei  que  a  faixa  etária  dos  organizadores  dos  Coletivos

antiproibicionistas está entre 21 e 33 anos e que a escolaridade varia dos primeiros semestres

da  graduação  à  fase  conclusiva  do  Doutorado  fica  implícito  que  existem  diferenças

geracionais, se assim posso chamar, entre os organizadores, já que quem está terminando o

Doutorado provavelmente ingressou na Universidade há pelo menos dez anos, diferentemente

daqueles que estão iniciando a graduação e convivem no espaço acadêmico há alguns meses.

Sobre a  formação dos Coletivos antiproibicionistas,  considero que a  interação entre  essas

“gerações” acadêmicas ou universitárias é também um fator relevante.

Ao acompanhar a organização dos Coletivos, percebi que existem duas dimensões
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fundamentais no andamento das atividades. A primeira diz respeito ao que vou chamar de

parte logística da organização dos Coletivos, e refere-se as ações necessárias para realizar

manifestações e eventos, atitudes práticas para resolver e encaminhar situações,  como por

exemplo redigir memorandos e ofícios aos órgãos públicos que devem ser informados sobre

os eventos, entrar em contato com departamentos e professores para participarem dos eventos

e autorizarem o uso de salas e espaços físicos, fazer ou conseguir com outra pessoa a arte para

cartazes e panfletos, contatar e contratar o carro de som para a manifestação, etc. A segunda

dimensão, trata-se da parte argumentativa que embasa a discussão e, consequentemente, a

reivindicação. Nesse ponto, estão incluídos os argumentos críticos, retóricos e discursivos não

apenas sobre a maconha mas também sobre questões relacionadas e diretamente influentes na

deslegitimação da atual política de drogas no país e também sobre possíveis mudanças sociais

que a legalização ocasionaria. A articulação de questões e argumentos é o que se destaca nesta

dimensão retórica dos Coletivos. Assumir uma ou outra dessas dimensões dentro do grupo se

apresenta como uma divisão hierárquica com implicações substanciais para a organização dos

Coletivos.

Na pesquisa, pude observar que os membros com maior experiência e mais vivência

no universo acadêmico, tal como tempo de inserção na Universidade, são os responsáveis

principais  pela  elaboração  discursiva  e  retórica  dos  Coletivos,  pois  são  eles  que  falam,

debatem e representam o movimento sempre que o grupo for chamado a posicionar-se diante

de outros argumentos e posicionamentos. Neste aspecto, são os mais antigos e os principais

responsáveis  em dar  voz  à  mobilização,  enquanto  os  membros  mais  novos  normalmente

ocupam posições logísticas na organização dos Coletivos, ficando responsáveis por agilizar os

preparativos necessários para eventos e manifestações. Entre os meus interlocutores, acredito

que  apenas  um  dos  integrantes  dos  Coletivos  desempenhava  as  duas  funções  de  forma

equivalente, tanto representando e falando em nome do Coletivo quanto se responsabilizando

por resolver questões práticas.

O  que  quero  destacar  com  esta  diferenciação  é  a  junção  de  dois  aspectos

fundamentais para a realização de um movimento como este. Teoria e prática, juntas, são

essenciais para que exista um Coletivo que realize atividades, que exponha seus propósitos.

No  caso  do  movimento  antiproibicionista  de  Natal,  a  união  destas  duas  dimensões
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fundamentais só ocorreu através do encontro entre pessoas de gerações acadêmicas diferentes,

que  contribuíram igualmente  para  realizar  este  propósito.  Foi  somente  pelo  encontro  de

pessoas de diferentes trajetórias de vida, inseridas em épocas diferentes na Universidade, que

compartilham da mesma identidade, que nasceu o movimento antiproibicionista potiguar.

A confluência  dos  aspectos  citados  até  aqui  sem dúvida  foram essenciais  para  a

formação  dos  Coletivos  antiproibicionistas.  Mobilizar-se  por  determinadas  questões,  não

significa apenas que estas pessoas se importam com o tema, mas também que, na maioria das

vezes,  estão  diretamente  envolvidos  na  questão  proposta  e  encontram-se  na  condição  de

reivindicar  mudanças  no  intuito  de  modificar  a  sua  condição,  seja  de  desigualdade,

descriminação,  ilegalidade,  etc.  Esse aspecto  de identificação pessoal  é  o  que geralmente

motiva individualmente cada pessoa a tornar-se membro de um grupo ou Coletivo organizado

pela reivindicação de mudanças sociais sobre suas demandas. Neste caso, é preciso considerar

que antes mesmo de um movimento social ser considerado político ele é sobretudo pessoal,

particular e diz respeito às individualidades daqueles que se organizam.

Assim, ao se comporem grupos em torno de determinado tema a ser reivindicado,

identidades  pessoais  mesclam-se  ou  passam  a  ser  coletivas,  compartilhadas  por  aquelas

pessoas  que  se  sentem  excluídas  ou  discriminadas  por  serem  ou  terem  determinado

comportamento ou atitude. É por este sentimento de diferenciação que as mobilizações são

organizadas e congregam tantos participantes que compartilham das mesmas impressões e

desejam mudanças na forma como são vistos e julgados moral e socialmente. Este sentimento

de compartilhamento Coletivo das experiências individuais já foi percebida e colocada por

Edward  MacRae  (1990)  em sua  pesquisa  sobre  o  Somos/SP,  grupo  ativo  do  movimento

homossexual do final da década de 1970:

 

Sendo  a  comunidade  definida  por  uma  experiência  comum  de
discriminação ou opressão, só podem ser reconhecidos como membros
plenos,  aqueles  que  compartilham  desta  condição,  vivendo
pessoalmente o problema. Nessas condições, a definição de posições
políticas é o resultado de discussões que passam pelas emoções e pela
subjetividade, concebidos como áreas privilegiadas para a formação de
um espírito Coletivo. Dessa forma a comunidade pode ser percebida
como uma experiência de igualdade. (MACRAE 1990:281)
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CAPÍTULO 3: OS COLETIVOS ANTIPROIBICIONISTAS –
ORGANIZAÇÃO, PROPOSTAS E ATIVIDADES

No Brasil, a formação de grupos e a existência de espaços de debate sobre a questão

dos  psicoativos,  especialmente  sobre  a  maconha,  resultou  na  criação  de  Coletivos mais

estruturados unicamente com esse fim, que reúnem pessoas que  militam pela mudança das

políticas  de  drogas  no  país,  ou  seja,  defendendo  a  descriminalização  e  a  legalização  da

maconha.  Alguns  grupos  chegam  a  defender  essas  políticas  para  todas  as  substâncias

psicoativas ilegais. São essas as organizações e os agentes que se mobilizam e promovem a

discussão dessas questões na sociedade civil, realizando reuniões presenciais do grupo, fóruns

virtuais, alimentando sites, produzindo e divulgando informações sobre o tema, promovendo

eventos e manifestações. As relações criadas e mantidas entre estes Coletivos configuram uma

rede de informações sobre o tema das “drogas”.

Pretendo aqui apresentar a formação dos  Coletivos e atividades desenvolvidas em

Natal (RN). Para melhor expor os dados desta pesquisa, optei por segmentar a descrição e a

discussão  dos  dados  etnográficos  em  sessões  específicas,  primeiramente  tratando  da

organização  interna  dos  Coletivos  e,  posteriormente,  enfocando  os  Ciclos  de  Debates

Antiproibicionistas  e  as  Rodas  de Conversa,  atividades  fundamentais  para a  elaboração e

aprofundamento  das  discussões  e  argumentos  antiproibicionistas  acionados  pelos  seus

militantes.

3.1 A organização dos Coletivos Antiproibicionistas em Natal

Em 2010, após os avisos de intensificação de medidas repressivas dados pela Direção

do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes sobre o consumo de drogas ilícitas em certos

locais e áreas administradas pelo Centro,  um grupo de alunos começou a se organizar na

intenção de discutir a situação de criminalização das drogas, sobretudo da maconha, dentro e

fora  da  universidade,  estimulando  o  debate  sobre  o  tema  no  intuito  de  desfazer  os  pré-

julgamentos sobre as pessoas que consomem a substância.

 Através de reuniões abertas, o grupo decidiu formar um Coletivo antiproibicionista,
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com a proposta de descriminalização e legalização desta substância psicoativa, que se tornou

a principal questão política deste grupo de alunos nas discussões acadêmicas sobre o tema,

pretendendo exibir outra face dos “maconheiros da UFRN”, muito além do estereótipo de

“drogado”,  “desleixado”  ou  “vagabundo”,  termos  e  expressões  muitas  vezes  empregadas

contra eles.  Procurava-se, assim, mostrar como era possível existir  um grupo politizado e

engajado em torno desta questão, ou seja, que seria capaz de articular ideias e propostas, além

de desenvolver  atividades  específicas  sobre o uso livre,  não proibido da maconha.  Assim

nasceu naquele ano o Coletivo Antiproibicionista Cannabis Ativa.

Na  época,  eu estava concluindo o  curso  de  graduação  em  Ciências  Sociais,

preparando-me para a seleção do curso  de  mestrado  e buscava uma nova proposta de

pesquisa. Acompanhei com interesse os primeiros passos deste Coletivo, que tinha um perfil

coeso e organizado e buscava criar um espaço para as discussões sobre o uso da maconha e

outras drogas dentro da universidade. Foi, assim, que iniciei minha pesquisa.

A princípio,  era  um grupo de poucas pessoas  que começou a organizar essas

reuniões. Era formado por alunos de turmas anteriores à minha na UFRN, além de estudantes

dos últimos 3 anos de ingresso, a maioria fazendo a graduação em História e Ciências Sociais.

A meu ver, como já foi colocado,  a mistura de pessoas dessas diversas “turmas” gerou  um

novo fôlego entre os  usuários de maconha, que circulavam nos espaços da UFRN, para dar

início às discussões mais sistemáticas  sobre a condição de ilegalidade e a  discriminação do

consumo deste psicoativo, o que se evidenciou na organização de um Ciclo de Debates dentro

da universidade. Posteriormente, esse grupo de alunos chegou a organizar a primeira Marcha

da Maconha em Natal, que aconteceu dentro do campus central da UFRN durante a realização

da 62ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na última

semana de julho em 2010.

Em 2011, a organização de atividades do  Coletivo foram sendo conduzidas logo a

partir da primeira  Marcha da Maconha. Em janeiro, as reuniões do  Cannabis Ativa foram

retomadas após o período de férias,  novamente nos espaços internos da UFRN, a fim de

organizar os eventos propostos para o transcorrer do ano: as “Rodas de Conversa”, o II Ciclo

de Debates Antiproibicionistas e a II Marcha da Maconha.

As  reuniões  do  Coletivo aconteciam  semanalmente,  mas,  eventualmente,  não  se
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realizavam  na  data  marcada  por  falta  de  participantes,  embora  diversas  informações  e

discussões  acontecessem diariamente também pela internet  entre  o grupo para agilizar  os

preparativos  para  o  Ciclo  de  Debates.  Determinar  as  atividades  que  comporiam o  Ciclo,

contatar  os  possíveis  participantes  das  atividades,  estabelecer  o  cronograma  do  evento  e

negociar  com o Centro de Ciências Humanas,  Letras e  Artes  sobre o espaço físico a  ser

utilizado para o evento eram as principais tarefas a serem resolvidas pelo  Coletivo.  Além

disso, foi necessário produzir o material de divulgação e difundir a realização do evento o

máximo possível para garantir público. O grupo central nesse ano era formado por no máximo

seis pessoas que compareciam com maior regularidade as reuniões e se responsabilizavam

para resolver a maioria as tarefas necessárias para a realização dos eventos.

Comecei  a  acompanhar  as  reuniões  a  partir  de  março,  quando  as  questões  mais

importantes dos preparativos para o Ciclo de Debates que aconteceria em abril, tal como a

composição das mesas redondas e contatos com os convidados, reserva de datas e espaços

físicos que seriam utilizados e impressões do material de divulgação já estavam acertados e os

últimos  detalhes  estavam sendo  encaminhados.  Ao  mesmo  tempo,  o  grupo  já  discutia  a

organização da Marcha da Maconha, planejada para acontecer em maio26. As reuniões eram

conduzidas  principalmente  por  quatro  membros,  Leilane,  Isabela,  Rinaldo  e  Diego,

responsáveis pela maioria das tarefas a serem resolvidas para a realização do evento, como

elaborar cartilhas e materiais informativos para divulgação, escolha e contato com um carro

de som para o dia da Marcha, entrar em contato com outros Coletivos que pudessem apoiar e

participar do evento,  elaborar memorandos e cartas aos órgãos públicos que deveriam ser

contatados  para  realizar  o  ato  legalmente,  entre  outras  coisas.  Este  grupo  também  foi

responsável  pela  maior  parte  das  decisões  tomadas  em relação  aos  preparativos,  como a

escolha do local, horário, destino das verbas arrecadadas, etc. Sem dúvida, estas pessoas eram,

naquele  momento,  o  centro  da  organização  do  Coletivo,  embora  outras  pessoas  também

participassem das reuniões, mas com menos assiduidade que este “núcleo” e de forma menos

relevante. Como expliquei anteriormente, estas quatro pessoas eram minhas conhecidas já há

algum tempo do convívio na universidade, portanto não encontrei barreiras para acompanhar

26 Existe uma tradição na realização das Marchas da Maconha no Brasil acontecerem concentradamente no mês
de  maio.  Esta  estratégia  tem  o  objetivo  de  dar  maior  visibilidade  aos  eventos,  já  que  muitos  acontecem
simultaneamente.
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as reuniões. Embora todas elas se conhecessem antes mesmo de formarem o  Coletivo, não

eram um grupo de amigos com grande intimidade. De fato, fui percebendo que, assim como

eu as conhecia sem grande proximidade, entre eles existia a mesma forma de relação. Sua

aproximação, que levou à formação do Coletivo Antiproibicionista Cannabis Ativa, havia se

dado apenas  em função de uma característica em comum relacionada com o objetivo do

Coletivo: o consumo regular de maconha e as diversas consequências sociais e morais que

enfrentavam, decorrentes dessa prática, tais como as abordagens policiais e outras formas de

repressão e preconceito que sofreram, além das consequências da ilegalidade do consumo de

uma substância sem qualquer qualidade ou garantia de procedência.

Eram frequentes os comentários insatisfeitos sobre diversas situações em que o fato

de serem maconheiros havia causado alguma discussão, ataque pessoal e até problemas com a

polícia. Esses casos eram contados com indignação e zombaria. Por exemplo, em uma das

reuniões, acompanhei a chegada afobada de um dos integrantes que, ao chegar atrasado, parou

o andamento da reunião, contando um incidente em que o ônibus que havia pego para chegar

à reunião havia sido parado em uma blitz policial e ele, portando uma pequena quantidade de

maconha, ficou sem reação diante do medo de ser flagrado. Enquanto contava o incidente,

todos acompanhavam atônitos e, após o desfecho tranquilo, sem o flagrante, todos caíram na

risada, zombando dos policiais “trouxas”, que não foram capazes de perceber o nervosismo do

colega.  Ao mesmo tempo,  comemoraram a sorte  do colega acendendo o baseado que ele

trouxera. 

Era recorrente também o consumo de maconha durante e/ou após as reuniões. Levar

uma quantidade de cannabis para ser consumida coletivamente nas reuniões fazia parte das

práticas do grupo. Não existia  obrigação nem o controle  de quantidade,  quando ou quem

levava a maconha de cada vez.  Esta dinâmica era completamente aleatória e  cooperativa,

dependendo  de  quem  estava  de  cima27 e,  dependendo  de  quantas  pessoas  levavam uma

porção,  as  quantidades  eram  misturadas  para  fazerem os  cigarros  ou  mesmo  preparadas

separadamente, embora os baseados passassem nas mãos de todos após acesos28. Durante o

preparo,  outros  utensílios  também eram compartilhados e  faziam parte  do  preparo,  como

27 Estar de cima, no linguajar nativo, significa ter maconha consigo, seja em casa ou portando naquele momento. 
O caso inverso, de não ter maconha, é referido como Estar de baixa.
28 Sobre as dinâmicas de aquisição e consumo de maconha ver Outsiders (Becker 1963).
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papel de seda especial para enrolar os cigarros, dichavador29 e isqueiro. Quando nenhuma das

pessoas presentes tinha maconha para compartilhar, essa falta era comentada com lástima por

todos.

As reuniões inicialmente tinham um clima de descontração e excitação. As pautas

eram  discutidas  com  interesse  e  preocupação  para  que  tudo  saísse  de  acordo  com  as

expectativas compartilhadas coletivamente, embora as reuniões tenham sido curtas, chegando

a ter,  no máximo,  duas horas  de duração,  refletindo o aspecto prático de organização do

grupo.  O  Ciclo  de  Debates,  que  então  se  aproximava,  já  não  era  motivo  de  maior

preocupação, apenas de ansiedade, enquanto a Marcha requeria mais atenção e preparativos.

A panfletagem para divulgação das Marchas da Maconha era uma das atividades

mais importantes para o  Coletivo, sempre relembrada e que contava com a participação de

muitas pessoas, inclusive de muitas que não participavam da organização do evento ou do

próprio  Coletivo,  mas  que  acreditavam na  realização  da  Marcha  da  Maconha  e  por  isso

contribuíam eventualmente. Para a realização desta tarefa, nas reuniões eram estabelecidos

calendários para a realização das panfletagens ao longo das semanas. Esta estratégia foi muito

eficaz, pois dias antes do evento era possível encontrar estes panfletos em vários pontos da

cidade, demonstrando que os divulgadores tinham passado por ali. As reações das pessoas que

recebiam o material eram as mais variadas. Alguns se indignavam com a proposta, outros

riam e afirmavam que participariam. Em uma ocasião no período de divulgação, eu havia

combinado de encontrar com uma das organizadoras na casa dela, para irmos juntas para uma

das reuniões que antecediam à Marcha da Maconha. Ela estava com muitos panfletos tanto

para distribuir  divulgando, quanto para passar para outras pessoas na reunião distribuírem

pelas  ruas.  Todo o tempo que ficamos esperando o ônibus  e  dentro dele,  ela  se dedicou,

sempre que possível, em abordar pessoas, entregar o folheto e explicar algum argumento pelo

qual  a  maconha  deveria  ser  legalizada  e,  em  seguida,  dizia  horário,  data  e  local  onde

aconteceria o evento. Não importava quem fosse, para todos ela elaborava um argumento para

puxar  a  conversa.  Mas  as  reações  a  estas  abordagens  foram as  mais  variadas,  tal  como

expliquei.  Duas  mulheres  com quem ela  puxou  conversa  disseram um “ai  meu  deus”  e

entraram na padaria. Cinco pedreiros passando na rua riram, perguntaram se a encontrariam lá

29 Utensílio para triturar a maconha antes de colocá-la no papel para ser enrolada. 
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e com a resposta afirmativa disseram que iriam. Um rapaz sentado dentro do ônibus disse que

já estava sabendo e que, se estivesse livre no dia, iria. Outro rapaz, dentro do ônibus, enquanto

ela estava na parada e o ônibus acelerava, perguntou se teria maconha “rodada” por lá. A

jovem participante do Coletivo recebeu aquele comentário de modo indignado e respondeu de

volta,  enquanto o ônibus se afastava,   que não certo fumar na Marcha.  Ao entrarmos no

ônibus, ela entregou um panfleto para o motorista, para o cobrador e para cada passageiro.

Sentamos no final do ônibus e ela comentou comigo para reparar nas reações das pessoas ao

lerem e verem do que se tratava. Três pessoas, duas mulheres e um homem, amassaram o

papel  e  jogaram pela  janela.  Um casal  ficou rindo de forma tímida.  Dois  não pareceram

interessados, mal olharam e nem leram o que dizia no papel, pareciam cansados. Cada pessoa

que entrava ela fazia questão de levantar e ir  entregar um panfleto.  Todos os olhares das

pessoas dentro do ônibus (exceto os que quase cochilavam) a acompanhavam cada vez que

ela fazia isso. Imagino que a olhavam tentando pensar coisas sobre aquela desconhecida, a

julgar pela proposta que ela fazia através do panfleto que entregara. Quando descemos na

Universidade seu primeiro comentário foi sobre a “repercussão” da panfletagem dela dentro

do ônibus. Seu comentário foi “eles devem estar pensando: essas maconheiras!!!” e riu alto.

Foi intencional da parte dela mostrar a cara, ser vista, afirmar que estava divulgando uma

manifestação que quer a legalização da maconha, afirmando que aquela pessoa usa maconha e

não é uma “drogada”, a julgar pela aparência. Ela considerava este comportamento uma forma

de fazer as pessoas pensarem sobre o assunto.

Sobre  essa  questão  é  interessante  perceber  a  repercussão  da  divulgação  das

informações  sobre  a  maconha  e  a  proposta  de  se  realizar  um ato  pela  legalização  deste

psicoativo.  A diversidade de reações expressa as várias formas que essa questão pode ser

interpretada através do entendimento individual que reúne as impressões de cada pessoa sobre

o  que  são  os  psicoativos,  seus  efeitos,  danos  psicossociais,  casos  de  pessoas  conhecidas

envolvidas  com substâncias  ilícitas,  informações  memorizadas e outras impressões que se

juntam na formulação de uma opinião sobre este assunto e que, na maioria das vezes, exprime

o senso comum e os prejulgamentos já discutidos anteriormente, tão duros de serem desfeitos.

A venda de rifas para arrecadar dinheiro para custear o evento foi outra atividade

essencial, organizada pelo Coletivo, para a realização da Marcha da Maconha. A venda teve a
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participação de outras pessoas além dos organizadores, numa dinâmica parecida com a usada

para  a  divulgação.  Os  organizadores  distribuíram blocos  de  números  da  rifa  para  várias

pessoas venderem entre seus conhecidos e posteriormente cobravam o valor arrecadado ou os

números  que  não  haviam  sido  vendidos,  bem  como  os  canhotos  vendidos  para  serem

guardados  para  o  sorteio.  As  rifas  começaram a  ser  vendidas  a  partir  de  março.  Quem

estivesse disposto a colaborar com a divulgação e arrecadação de verba para a Marcha poderia

adquirir um talão de rifas e vender cada número por R$ 5,00. O prêmio da rifa era composto

por 8 itens de interesse dos usuários de maconha, como um bong30, sedas31, dichavador, etc.,

que  seriam  sorteados  no  dia  da  Marcha.  Após  a  venda  dos  números,  os  responsáveis

repassavam o dinheiro arrecadado para um dos organizadores, eleito tesoureiro, responsável

por controlar a venda das rifas e arrecadar o dinheiro de todos a fim de organizar o controle da

verba arrecadada e canalizar o dinheiro para gastos previstos, tais como o carro de som, a

impressão de material para ser distribuído durante a manifestação, faixas, entre outros. A cada

reunião, era feita a prestação de contas das rifas vendidas e do dinheiro já arrecadado, como

forma de deixar clara a transparência das finanças e o controle de quanto poderia ser gasto,

assim como os pontos já resolvidos desde a reunião anterior.

Uma das principais integrante do Coletivo assumiu a responsabilidade de contatar os

poderes públicos, acompanhada do advogado do Coletivo,  afim de regularizar a manifestação

burocraticamente junto aos órgãos competentes: Polícias Militar e Civil, Ministério Público

Estadual,  SEMOB  (Secretaria  Municipal  de  Mobilidade  Urbana)  e  CPRE  (Comando  de

Polícia Rodoviária Estadual). Para isso, os dois participaram de uma reunião marcada na 34ª

Promotoria de Justiça da Comarca de Natal com os principais representantes dessas entidades,

onde  foi  firmado  um termo  de  ajustamento  de  conduta  para  a  realização  da  Marcha  da

Maconha. Ela me disse ter se sentido desconfortável com a situação da reunião, já que ficou

frente a frente com os principais responsáveis policias e autoridades legais do estado, estando

ela no papel de “maconheira assumida”. Contudo, disse ter sido bem tratada por todos e a

reunião acontecido em clima amistoso, dentro das formalidades exigidas e sem problemas. Da

realização desta reunião, dependia a legalidade e a autorização dos órgãos públicos para a

realização  da  manifestação.  No termo firmado,  foram colocados  pelos  representantes  dos

30 Acessório usado para fumar maconha que resfria a fumaça antes de ser fumada.
31 Papéis específicos para enrolar cigarros.
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poderes públicos diversas exigências a serem cumpridas no dia do evento para não haverem

problemas com estes órgãos. Algumas dessas exigências referiam-se aos horários de início,

término e dispersão da manifestação, a identificação dos principais organizadores e do carro

de som que seria utilizado e a entrega antecipada de uma lista com as músicas que seriam

tocadas durante o ato para prevenir qualquer tentativa de apologia às drogas. Ao assinar este

termo, a organizadora e o advogado ficaram responsáveis pelo cumprimento do documento e

asseguraram  legalmente  a  realização  da  Marcha  da  Maconha,  evitando  conflitos  com  a

polícia, tal como ocorreu em outras Marchas realizadas no país. O desacato ao termo assinado

poderia acarretar complicações jurídicas e/ou policias para os organizadores, dependendo do

descumprimento. Ainda assim, este documento causou euforia e animou os organizadores que

divulgaram  a  informação  com  rapidez  pela  internet,  animando  também  aqueles  que

pretendiam participar da Marcha da Maconha, pois, sem ele, realizar a manifestação poderia

ser arriscado para todos, já que neste ano ainda não havia qualquer garantia quanto a liberdade

para realizar esse tipo de manifestação no Brasil, o que foi modificado no ano seguinte com a

aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da realização das Marchas da Maconha no país da

qual tratei na introdução deste trabalho.

O fato de uma organizadora ter  tomado a frente  desse processo burocrático  teve

como consequência a maior exposição dela, muito mais do que de qualquer outro membro do

Coletivo como referência da realização da Marcha da Maconha em Natal. Este fato parece ter

causado o descontentamento de outros integrantes do Coletivo que, embora não tivessem se

disposto a assumir tal responsabilidade,  não se sentiram a vontade com a maior visibilidade

dela como “líder” responsável formalmente pelo evento perante os órgãos públicos.

Embora  as  reuniões  de  organização  tenham  acontecido  na  sua  maioria  com

tranquilidade e, às vezes, até mesmo com euforia por parte dos participantes que ansiavam

para “ver a marcha da rua”, não demorou para que eu notasse eventualmente um clima de

hostilidade  entre  as  lideranças  do  Coletivo  que  foi  aumentando  conforme  o  evento  se

aproximava. A disputa pela aceitação das propostas de cada um, processo corriqueiro para a

tomada de decisões, passou eventualmente a desencadear desentendimentos, e a recusa de

uma proposta  sugerida poderia  se tornar  motivo para uma discussão mais  séria.  Detalhes

como  a  rota  do  percurso  que  a  Marcha  seguiria  ou  que  horário  deveria  começar  a
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concentração ou o andamento da manifestação poderiam causar discussões mais acaloradas

entre os principais integrantes do Coletivo. Mais de uma vez, a discordância sobre alguma

pauta gerava conflitos e desentendimentos,  chegando ao extremo de um dos participantes

(aquele  que  teve  sua  proposta  negada)  se  retirar  da  reunião  irritado,  ficando  os  outros

responsáveis por resolver as pautas da reunião.

Aos poucos, fui percebendo os papéis assumidos dentro do grupo. De certa forma,

comecei a perceber que havia uma disputa pela liderança do  Coletivo e a necessidade de

associação pessoal com a organização do Coletivo e seus eventos. Era esta disputa que ditava

o andamento das reuniões e as decisões tomadas. Com a aproximação da data da Marcha da

Maconha, os ânimos pareciam cada vez mais inflamados durante as reuniões e antes mesmo

do  evento  acontecer,  diversos  desentendimentos  haviam ocorrido  entre  os  organizadores.

Embora as atividades programadas continuassem a acontecer, como as reuniões e a resolução

de pequenas questões emergenciais, sobretudo referentes aos preparativos do evento, já era

visível  alguns dias antes da manifestação que os principais organizadores não estavam se

entendendo, já que algumas vezes eles se revezavam para não se encontrarem ou, quando

estavam todos reunidos, muitas vezes não se falavam.

Na véspera da Marcha da Maconha, foi realizada uma oficina para a produção do

material que seria usado.
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Ilustração 1: Oficina de Produção de Faixas, Cartazes e Camisetas para a
Marcha da Maconha 2011

Ilustração 2: Pintura com Estêncil em uma camisa durante a oficina
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Parte do dinheiro arrecadado com as rifas foi usado para comprar tintas, cartolinas e

panos  para  faixas  e  cartazes.  Cada  um levava  sua  camiseta  para  ser  pintada  pelos  mais

habilidosos com as tintas e stencil32. Também foram pintadas as faixas e cartazes. Ao mesmo

tempo, outro grupo dobrava o material impresso que seria distribuído no dia seguinte. Já nesse

dia, havia muito mais pessoas presentes na oficina do que, habitualmente, nas reuniões de

organização da Marcha da Maconha. Esta oficina foi uma previsão do que aconteceria no

outro dia. Cheguei ao local acompanhando uma das organizadoras e ao encontrarmos todo o

grupo já reunido, esta manifestou desgosto ao encontrar outro membro do Coletivo e sequer

se cumprimentaram. O outro membro em questão agia da mesma forma. Durante toda oficina

não trocaram sequer olhares e nenhuma palavra, simplesmente ignoravam a presença um do

outro.  Eu,  sem  tomar  partido  de  qualquer  um  dos  lados,  conversava  com  cada  um

individualmente, revezando tempo, atenção e interesse entre eles.

Os desentendimentos e mal-estares entre os organizadores se intensificaram durante a

realização da Marcha da Maconha, como será aprofundado mais adiante.  Por causa dessa

situação,  após  a  Marcha  da  Maconha,  sem  muito  alarde,  soube  pelos  ex-integrantes  do

Coletivo que pretendiam formar um outro Coletivo. Os membros que deixaram o Cannabis

Ativa eram responsáveis pelo contato com o Coletivo Nacional da Marcha da Maconha e, ao

formarem outro  Coletivo,  levariam consigo a  bandeira  da  Marcha,  vinculada ao Coletivo

nacional,  para  atuar  no  próximo  ano,  já  que  eram  eles  que  tinham  contato  com  os

organizadores nacionais para usar a arte, o slogan e o material de divulgação elaborado e

distribuído pelo núcleo nacional da Marcha da Maconha.

Esta nova articulação gerou mais  desavenças e  foi interpretada como um tipo de

provocação pelos líderes do  Coletivo Cannabis Ativa. Ao serem excluídos indiretamente da

nova organização, pois não foram consultados nem informados sobre as propostas do novo

Coletivo, como eu soube mais tarde, “cederam” a organização da Marcha da Maconha aos ex-

integrantes  como uma forma de desafiá-los  a  organizar  o  evento sem os  participantes do

Cannabis Ativa, embora tudo isso ainda fosse especulações e propostas, sem qualquer certeza.

Assim, o  Cannabis Ativa ficaria responsável apenas por atividades acadêmicas relacionadas

ao antiproibicionismo, tais como o Ciclo de Debates e outras ações que promovessem dentro

32 Técnica de pintura com molde vazado que possibilita várias pinturas iguais com o mesmo molde, conforme 
mostra a ilustração 4.
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da UFRN.

Em agosto de 2011, os ex-integrantes do Cannabis Ativa resolveram fundar um novo

Coletivo,  a  Rede  de  Articulação  Antiproibicionista  Potiguar  (RAAP),  que  agregou  mais

pessoas e, de forma velada, bania a participação dos principais organizadores do  Cannabis

Ativa, já que estes não encontravam espaço para inserirem-se nas reuniões do novo Coletivo

por  causa  das  desavenças  com  seus  fundadores,  evidenciando  o  faccionalismo  entre  os

Coletivos,  cujos  membros  não  trabalharam  juntos.  Muito  ao  contrário,  cada  Coletivo

desenvolveu suas propostas e atividades separadamente. Em setembro o RAAP desenvolveu

sua primeira atividade: organizar a I Conferência Livre de Juventude com o tema: Uso de

Drogas,  que  poderia  encaminhar  questões  para  serem  incorporadas  ao  texto  base  da  2ª

Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, vinculada à Secretaria Nacional de

Juventude  do  Governo  Federal,  que  estava  sendo  discutido  nas  instâncias  municipais  e

estaduais para compor o texto que seria discutido nacionalmente. Esta atividade do RAAP foi

proposta  a  partir  da  participação  de  seus  fundadores  nas  reuniões  de  base,  visando  a

elaboração de propostas para as políticas públicas para a juventude do país em suas instâncias

iniciais, municipais e estaduais, até o encaminhamento para a conferência nacional. Embora

tenha havido o encontro para debater a questão das Drogas no texto base para Conferência

Nacional, não houve a organização esperada para dar continuidade nas instâncias deliberativas

da Conferência. 

A Conferência Livre sobre o Uso de Drogas aconteceu na sala de reuniões da sede do

DCE da UFRN e sua proposta era discutir as partes do texto base em que o tema das drogas

era  citado,  como em educação,  saúde,  segurança,  planejamento  e  direitos  humanos,  onde

pudessem ser incluídas sugestões. No início,  a reunião teve a participação de 25 pessoas,

todos estudantes da universidade, de diversos cursos interessados em discutir o tema, embora

seja curioso não incluírem pessoas de fora do ambiente acadêmico para a discussão, já que o

assunto era de interesse, por exemplo, de diversas esferas, sociais e médicas. Grande parte dos

presentes não tinha nenhum vínculo com o RAAP ou com o Cannabis Ativa e, portanto, não

estavam “familiarizados” com a rotina das reuniões. No decorrer da reunião, não demorou

para  que  os  fumantes  (de  cigarro  e  maconha)  se  aproximassem  das  janelas  para  fumar

cigarros.  O  estranhamento  e  o  incômodo  por  parte  dos  outros  participantes  foi  visível,
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inclusive alguns deles deixaram a reunião. Após os primeiros cigarros, os primeiros baseados

começaram a ser confeccionados sob os olhares incrédulos dos não fumantes. Quando foram

acessos, o cheiro e a fumaça da maconha expulsou mais da metade dos presentes e acabou

com a reunião, quando os organizadores, apesar de usuários, perceberam não ser o momento e

o local adequados de fumar cigarros ou maconha em respeito aos não usuários presentes e ao

propósito da reunião.

Era  possível  que  boa  parte  dos  presentes,  embora  interessados  em  debater  e

contribuir com a questão, jamais tivessem tido contato tão próximo com maconha ou ainda

nunca  tivessem  estado  em  um  ambiente  fechado  onde  estivesse  sendo  consumida  tal

substância.  Isso não foi considerado pelos usuários que,  após a saída da maioria da sala,

tiveram de debater a questão com os organizadores insatisfeitos com esta atitude. Todos os

que ficaram na sala após a saída da maioria em decorrências dos cigarros e baseados acessos

eram fumantes de maconha e, alguns, de cigarro mas, enquanto uma parte do grupo presente

não percebia qualquer problema em fumar naquele momento e por isso estavam fumando ali,

outra  parte  minoritária,  composta  por  três  organizadores  da  reunião  (também fumantes),

estavam indignados  com a  postura  da  outra  parte  do  grupo.  Nesse  momento,  o  foco  da

discussão deixou de ser o texto base para tratar do respeito e consideração com não usuários

dispostos a dialogar e a imposição praticada pelos usuários ao acenderem seus cigarros e

baseados, sobretudo em um espaço fechado, obrigando todos os presentes a sentirem o cheiro

e a fumaça. O argumento “os incomodados que se retirem” proferido por aqueles que tinham

acendido  os  dois  tipos  de  cigarro  gerou  ainda  mais  discussão,  já  que,  segundo  os

organizadores, aquela reunião tinha o objetivo de agregar pessoas, ideias e propostas de quem

desejasse contribuir, independente de ser usuário ou não e que o ato de fumar naquele local

representava profundo desrespeito e um enfrentamento desnecessário aos não fumantes e que

isso deveria  ser  também considerado,  tal  como chegou a dizer  um dos organizadores:  “o

direito da gente termina onde o do outro começa”. O conflito demonstrou uma divergência

entre as práticas dos participantes do Coletivo sobre a forma de expor sua opinião sobre a

ilegalidade da maconha, enquanto uma parte acreditava que fumar maconha abertamente era

uma forma de desfazer o “pânico” existente sobre a maconha, outra parte entendia que esta

ação não colaborava para a proposta, já que não era com ações desse tipo que se conseguia
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convencer  ninguém  das  “mentiras”  sobre  a  planta  e  que  existiam  locais  e  momentos

adequados para essa prática.

O esvaziamento da reunião e a discussão que sucedeu este fato desviou o foco da

reunião e alterou os ânimos entre os ainda presentes,  embora tenha havido a  tentativa de

continuar a discussão sobre o texto base e algumas propostas tenham sido colocadas, a falta

de  quorum após o esvaziamento, resultou no término da reunião sem os encaminhamentos

planejados  e  por  consequência  na  não  continuação  da  participação  desse  grupo  nos

encaminhamentos para a Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude. Depois

disso, até o final do ano, não houveram novas atividades dos Coletivos.

A  ruptura  entre  os  organizadores  dos  Coletivos  e  as  provocações  mútuas

subsequentes  resultaram  em  um  rearranjo  das  pessoas  que  passaram  a  se  incumbir  das

atividades do ano seguinte. O  Cannabis Ativa foi reduzido a dois organizadores principais,

mais poucos novos membros, sem o objetivo de organizar a Marcha da Maconha do ano de

2012. Contudo, o Coletivo se preocupou em aumentar e melhorar o Ciclo de Debates, que foi

realizado no mês de abril durante 4 dias. O evento teve como principais atividades mesas

redondas compostas por acadêmicos das áreas humanas, biomédicas e jurídicas, conferências

proferidas por pesquisadores do tema das drogas e dois Grupos de Trabalho com apresentação

de trabalhos acadêmicos de estudantes.

Os fundadores da RAAP, ex-integrantes do Cannabis Ativa, que ficaram responsáveis

pela  realização  da  Marcha  da  Maconha  não  continuaram suas  atividades  no  movimento

antiproibicionista em Natal por motivos pessoais, embora este Coletivo tenha continuado com

novos participantes que se tornaram suas lideranças. Desde as primeiras reuniões desta nova

organização, uma diferença saltou aos olhos: a quantidade de pessoas nas reuniões. Se antes

as reuniões de maior participação contavam com 10 ou 12 pessoas, no ano seguinte, em 2012,

as  primeiras  reuniões  ultrapassavam  mais  de  30  participantes.  Estas  reuniões  eram

organizadas em locais abertos da UFRN, onde todos se sentavam no chão formando uma

grande  roda.  As  pessoas  que  estiveram presentes  durante  a  organização  das  Marchas  da

Maconha nos anos anteriores, mesmo não tendo sido os principais articuladores, davam os

direcionamentos  das  reuniões  que,  aos  poucos,  foi  refazendo sua  organização com novas

lideranças, de acordo com o interesse e a participação dos envolvidos. Com a nova formação,
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o Coletivo foi abandonando aos poucos o título de RAAP e identificando-se cada vez mais

como  Coletivo  Potiguar  Marcha  da  Maconha.  Não  houve  nenhuma  ruptura,  nem  um

momento  específico  em que esta  mudança,  de  fato,  ocorreu,  mas,  durante  as  reuniões,  o

vínculo com a realização da Marcha da Maconha foi conduzido como principal atividade do

novo Coletivo e, por isso, tornou-se sua principal marca de reconhecimento. O RAAP não

deixou de existir,  mas tornou-se uma rede de troca de informações e comunicação virtual

através  de  um site  de  relacionamentos,  integrando  mais  de  cem pessoas  no  grupo.  Já  o

Coletivo Potiguar da Marcha da Maconha se tornou o nome oficial do grupo, que passou a

realizar  atividades  antiproibicionistas  em  Natal,  especialmente  na  UFRN,  tal  como  o

Cannabis Ativa.

Inicialmente, acompanhei este rearranjo de forma menos integrada do que antes, já

que a grande maioria dos participantes, em 2012, era composta por completos desconhecidos

para  mim.  Desde  a  primeira  reunião  tive  o  estranhamento  diante  da  nova  situação.  A

quantidade  de  pessoas,  os  rostos  desconhecidos  que  depois  eu  viria  a  me  aproximar  e

conhecer melhor, a forma de organização e a dinâmica de funcionamento do Coletivo, tudo

isso não se parecia em nada com o que eu havia acompanhado no ano anterior com o mesmo

propósito. 

A partir  de  então,  contei,  sobretudo,  com uma das  informantes,  ex-integrante  do

Coletivo  Cannabis  Ativa e  fundadora do RAAP que havia se afastado da organização do

Coletivo, mas continuava atenta aos passos do novo Coletivo e em contato com os seus novos

organizadores sempre disposta a esclarecer e ajudar o novo grupo com suas experiências dos

anos anteriores e contatos com militantes antiproibicionistas de outros lugares do país. Foi

através dela que soube quem eram as novas pessoas e, em pouco tempo, eu estava novamente

em contato com os novos atores do movimento antiproibicionista em Natal.  Enquanto eu

realizava minha pesquisa de campo com este novo Coletivo, o contato com esta informante

foi crucial para esclarecer minhas dúvidas ou falta de informações sobre quem eram os novos

integrantes e seus papéis dentro do Coletivo.

Como expliquei, a nova formação contava com muito mais participantes do que no

ano  anterior.  Cerca  de  10  pessoas  tornaram-se  responsáveis  por  organizar  a  Marcha  da

Maconha. Nesta nova configuração, os integrantes do Cannabis Ativa voltaram a participar e
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a colaborar nas reuniões, embora não mais de forma tão indispensável e central do que nos

anos anteriores. As discussões eram realizadas entre todos e, assim, as reuniões duravam mais

tempo, já que mais pessoas falavam e argumentavam até se chegar a um consenso sobre as

decisões a serem tomadas. As responsabilidades eram divididas entre todos individualmente

ou entre grupos que deveriam encaminhar as suas atividades e, depois, darem retorno ao resto

do Coletivo na reunião seguinte ou através dos grupos virtuais. Mais uma vez, a internet foi

ferramenta fundamental na comunicação entre os membros do Coletivo para atualização do

que era resolvido, a marcação de novas reuniões, circulação de informações, etc.

O uso de maconha durante as reuniões foi uma das características que continuaram

mesmo após as mudanças internas dos Coletivos. Com mais pessoas reunidas e reuniões mais

longas,  mais  baseados circulavam durante os encontros dos organizadores.  Considero está

prática intrínseca ao movimento,  já  que é  sua principal  demanda.  Embora existam outros

argumentos para a reivindicação de descriminalização e legalização da maconha, como o uso

medicinal,  o  interesse  individual  dos  que  integram  a  organização  desse  movimento  é

visivelmente  o  uso  lúdico  e  recreativo  do  psicoativo  e,  por  isso,  o  consumo  durante  as

reuniões é uma forma de afirmar coletivamente suas vontades e práticas.

Permaneceram  ainda  outras  características  organizacionais.  Como  estratégia  de

divulgação, foi realizada novamente panfletagem nas praias e eventos socioculturais da cidade

por integrantes do Coletivo. A venda de rifas foi organizada mais uma vez para arrecadar

verba para a realização da Marcha da Maconha, com a venda de camisetas e adesivos.

Embora a organização mais igualitária e horizontal deste novo Coletivo, com mais

pessoas participando ativamente, tenha sido interessante para a dinâmica interna do grupo,

esta proposta revelou alguns problemas práticos para resolução de tarefas e atribuições. Por

exemplo, a rifa necessitava de rigor no controle do dinheiro arrecadado. Para isso, foi definida

uma equipe de tesouraria, tal como no ano anterior, que ficou responsável unicamente pelo

controle  das  rifas,  adesivos e  camisetas  vendidas,  arrecadação do dinheiro e  controle  dos

gastos.  Como  o  grupo  era  maior  do  que  no  primeiro  Coletivo,  essa  tarefa  ficou  sob

responsabilidade de três pessoas, mas não funcionou de modo apropriado. Pouco mais de duas

semanas após o início da venda das rifas já não havia mais o controle das finanças e parte do
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dinheiro que teria sido arrecadado até então não existia mais, sem qualquer destino conhecido.

Nas semanas que antecederam a Marcha da Maconha, as reuniões tinham um clima

de  tensão  na  resolução  de  questões  pontuais,  sobretudo  relacionadas  ao  dinheiro.  Os

responsáveis  pela  tesouraria  não  apareciam  nas  reuniões  ou,  quando  um  deles  aparecia,

queixava-se da falta de responsabilidade dos colegas ausentes, o que causou a desorganização

das  finanças  e  até,  possivelmente,  a  perda  de  uma  parte  do  dinheiro  arrecadado.  A não

realização das  atividades  de base  nas  comunidades  próximas  ao  local  onde aconteceria  a

Marcha da Maconha, que haviam sido planejadas, foi também causada pela desarticulação do

Coletivo,  pois  se  tornou  difícil  aliar  as  agendas  dos  integrantes  para  comparecerem nas

atividades previstas.

Desde a formação dos Coletivos antiproibicionistas em Natal,  uma das principais

críticas  feitas  à  organização do movimento  dizia  respeito  a  realização de  seus  eventos  e

reuniões  exclusivamente  na  Universidade.  Segundo  essas  críticas,  era  preciso  tirar  a

mobilização  “de  dentro  da  UFRN”.  Desejava-se,  assim,  ampliar  a  participação  de  outras

pessoas que, embora interessadas neste tema, não tinham a mesma familiaridade de circulação

e convivência nos espaços da Universidade como os principais organizadores dos Coletivos.

Até então, a UFRN oferecia um espaço crucial para a organização dos Coletivos e a realização

de atividades que fossem seguras a fim de questionar a proibição da maconha e de outros

psicoativos. Mais que isso, a integração e a sociabilidade cotidianas propiciadas pelos espaços

físicos da Universidade e a familiaridade e o conhecimento sobre as possibilidades de uso dos

espaços da instituição para a realização de eventos formais, tais como os Ciclos de Debates

Antiproibicionistas, ou eventos informais, que nem as reuniões dos Coletivos, foram aspectos

facilitadores para a realização deste movimento e, possivelmente, ainda sejam cruciais para

que estas mobilizações aconteçam, já que as reuniões dos Coletivos e outros eventos ainda

acontecem  na  UFRN.  Desta  forma,  a  instituição  universitária  deve  ser  considerada

fundamental para a realização desta mobilização. Além disso, o fato de todos os organizadores

destes Coletivos fazerem parte da vida acadêmica não deve ser um aspecto a ser minimizado.

Ele tem sido crucial para a formulação e realização de atividades dos Coletivos.

Do ponto de vista da utilização do espaço físico33, é interessante colocar a percepção

33 Por  opção  metodológica,  preferi  não  citar  os  espaços  físicos  de  forma  direta  ou  especificar  sua  área  e
localização afim de preservar a segurança e continuidade das práticas desse grupo sem sofrerem intervenções.
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que o próprio grupo tem sobre a ocupação do lugar que frequentam, reúnem-se e desenvolvem

suas  práticas,  sejam elas  organizacionais,  para  a  realização  das  atividades  dos  Coletivos,

sejam lúdicas, como o consumo da maconha. Durante as entrevistas, questionei o porquê da

UFRN ser encarada por todos eles como um espaço com maior liberdade para estas práticas e

para o próprio movimento antiproibicionista potiguar, afim de perceber o entendimento deles

sobre suas práticas.

Natália:  porque  você  acha  que a  UFRN é  considerado um bom lugar  pra
fumar e concentra tantos maconheiros?

Diego: Acho que é uma questão do regimento interno da UFRN. A Segurança
do  Campus  é  patrimonial,  ela  tá  ali  pra  assegurar  o  patrimônio  da
Universidade, não tá ali pra causar nenhum tipo de abordagem aos alunos. A
gente  se  ampara  nisso pra  fumar  aqui  dentro.  Porque se  quiser  prender  a
gente,  então  chama  a  Polícia  Federal!  Eles  tem mais  o  que  fazer  pra  vir
prender usuário. […] Se a Polícia [civil e militar] pudesse atuar aqui dentro eu
acho que provavelmente a gente não ia fumar aqui.

De formas diferentes, todos afirmaram que a Universidade proporciona esta abertura,

a começar pela restrição sobre atuação policial dentro do Campus, visto que a Instituição é

federal e apenas a Polícia Federal tem autorização de atuar livremente naquele espaço. Mas

independente da conjuntura de repressão policial, eles consideram que mais importante é a

conquista do espaço:

Graças  aos  embates  [com as  instâncias  administrativas  da  universidade]  a
gente criou uma ilha de tolerância. A condição da universidade de ser  um
espaço vetado às polícias tradicionais locais, aliado à força política que nós
adquirimos  dentro  da  instituição,  fez  com  que  nós  criássemos  dentro  da
UFRN, dentro desse setor especificamente,  uma ilha de tolerância. Ilha de
tolerância que tem se tornado um refúgio para inúmeras pessoas de fora da
instituição, que vão pra lá atraídas pela possibilidade de fumar umzinho em
paz, […] pelo menos lá a gente tá livre de um espectro de uma abordagem
policial grosseira e que descambe em delegacia e coisas desse tipo. Leilane,
33 anos.

Nessa  área  de  humanas  da  UFRN é  feito  uso  [de  cannabis]  desde  que  a
universidade foi fundada. Lógico que durante a ditadura militar era um uso
bem mais escondido, como já foi até recentemente, inclusive. Talvez também
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porque não tinham tantos usuários como hoje em dia, acho que a galera tá
saindo do armário agora e não tem mais medo de usar em público, de mostrar
que fuma...  e  o setor se estabeleceu como uma zona autônoma temporária
mesmo, uma ilha de legalidade no mar da hipocrisia nacional, que a galera faz
uso e tem seus desempenhos acadêmicos...o ritmo de leitura e de debate dos
maconheiros é altíssimo, e isso desmistifica também, a galera usa mas produz,
escreve, participa de uma maneira ou outra da vida acadêmica. Álvaro, 28
anos.

Por diversas vezes, ouvi o comentário que aquele setor se configurava como uma

Zona Autônoma Temporária, tal como está referido no trecho de entrevista citado, sugerindo o

termo cunhado pelo teórico libertário Hakim Bey, que considera a expressão autoexplicativa:

“se o termo entrasse em uso seria compreendido sem dificuldades... compreendido em ação”

(HAKIM BEY 2001). É talvez neste sentido autoexplicativo que meus interlocutores aplicam

tal definição para o que vivenciam na UFRN, pois ali encontraram espaço e condições seguras

o  suficiente  para  desenvolverem  práticas  que  podem  ser  criminalizadas  e  rechaçadas

moralmente.  Mesmo a referência  à  “ilha  de legalidade” ou “ilha de tolerância”,  reflete  a

percepção que este grupo tem sobre a diferenciação deste espaço em contraste a qualquer

outro local público, onde os riscos de fumar maconha seriam bem maiores.

A referência ao termo de Hakim Bey (2001) também sugere a ideia de que o espaço

de liberdade que foi conquistado é momentâneo, desinstitucionalizado, sem um projeto ou

objetivo  específico,  mas  tem  uso  e  dinâmica  particulares  que,  enquanto  existir,  será

considerado como espaço de resistência pelos seus frequentadores que entendem que ali está

garantida a liberdade para consumo de maconha, ao menos enquanto o movimento persistir. 

As condições mais acessíveis encontradas por estas pessoas no campus universitário,

além do uso do seu espaço, também refletiram-se na forma como elas passaram a organizar o

movimento antiproibicionista potiguar. Embora as Marchas da Maconha já aconteçam desde

2001, em outras partes do país, e Natal tenha se inserido neste propósito tardiamente, a partir

de  2010,  a  forma  como  este  movimento  foi  articulado  na  capital  potiguar  difere

substancialmente das outras cidades onde esta  mobilização existe,  pois somente em Natal

houve a preocupação em realizar não apenas as Marchas da Maconha, mas também os Ciclos

de  Debates,  como  será  abordado  a  seguir,  para  o  aprofundamento  da  discussão  e  dos
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conhecimentos sobre o tema das drogas, com o propósito de embasar mais a argumentação

política  e  fortalecer  a  militância.  Aponto  esta  preocupação  como  um  reflexo  direto  da

formação acadêmica das pessoas que organizam esta mobilização em Natal, pois o cuidado

com dados, as informações e a coerência argumentativa podem ser considerados premissas

das pesquisas e trabalhos acadêmicos e o interesse em esmiuçar a discussão, ultrapassando o

simples interesse em reivindicar uma questão, o que remete ao métier das Ciências Humanas.

3.2.  Os  Ciclos  de  Debates  Antiproibicionistas  e  as  Rodas  de  Conversa:

politizar e fortalecer a mobilização

Desde que o movimento antiproibicionista em Natal começou a ser articulado com a

formação  do  Coletivo  Cannabis  Ativa,  os  organizadores  deste  movimento  tiveram  a

preocupação de não apenas realizar  as Marchas  da Maconha, tal  como já aconteciam em

outras cidades do país, mas também expandir os conhecimentos sobre os temas envolvidos a

fim de aprofundar as discussões e não apenas promover uma manifestação sem incentivar a

argumentação sobre as propostas e ideias centrais do movimento:

“Uma coisa que ficou muito forte para este grupo inicial, foi que não era o
suficiente  só  fazer  a  Marcha.  A Marcha  da  Maconha  necessitaria  de  uma
discussão política e intelectual-acadêmica sobre o tema. Uma discussão que
acima de tudo, exercesse o papel de politizar a nossa própria galera, a nossa
própria militância.” Leilane, 33 anos.

Com este intuito, desde o primeiro ano de organização, foram realizados Ciclos de

Debates  na  UFRN,  antes  mesmo  da  realização  das  Marchas  da  Maconha.  Esses  ciclos

envolviam  professores  e  pesquisadores  das  ciências  humanas,  jurídicas  e  biológicas  que

trabalham com a questão dos psicoativos e da maconha, debatendo assuntos relacionados com

o tema geral da legalização da maconha.

Em 2010, a realização deste evento foi a concretização do surgimento do movimento

antiproibicionista  em  Natal.  Intitulado  inicialmente  de  “Ciclo  de  Debates  Cannabis  e
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Preconceito”, esta primeira edição do evento, realizado nos dias 25 e 26 de maio na UFRN,

contou com a participação de professores da instituição numa programação que contemplou a

discussão sobre tráfico de drogas; os tabus sobre psicoativos; cultura, ciência e política da

maconha; além de debater o documentário “Notícias de uma Guerra Particular” (1999).

No ano seguinte, antes mesmo da organização do Ciclo de Debates, foram realizadas

as  Rodas de Conversa, nos meses  de fevereiro e março, a fim de estimular  o debate e a

participação de  mais  pessoas  no  Coletivo.  A primeira  “roda”  teve  como tema “Drogas  e

saúde” e o debatedor foi o neurocientista  e  professor da UFRN Sidarta Ribeiro,  que tem

pesquisas sobre os efeitos e os riscos da maconha no cérebro (2007). A segunda  roda de

conversa foi sobre “Drogas Injetáveis” com a exibição do filme “Réquiem para um sonho

(2000)”, mediado pela antropóloga Jaína Alcântara, que escreveu sua dissertação de mestrado

sobre grupos de usuários de drogas injetáveis (ALCÂNTARA 2009). Nos dois eventos, houve

debate com os participantes após a fala dos convidados sobre questões relacionadas às suas

palestras, quando apareceram questões e dúvidas do público sobre as pesquisas apresentadas.

Muitas  das  questões  eram  de  ordem  prática  sobre  o  uso  e  os  efeitos  das  substâncias

psicoativas, que foram tematizadas. Essas  rodas de conversa tiveram um público superior a

vinte pessoas em cada ocasião, que era composto principalmente por estudantes (sobretudo

dos cursos de Ciências Humanas) e pesquisadores/docentes da universidade com interesses

sobre o estudo das substâncias psicoativas e seus usos, cumprindo com o objetivo do Coletivo

de  estimular  a  participação  de  outras  pessoas  nos  debates,  embora  grande  parte  desses

participantes já fosse engajado nas atividades do Coletivo eventualmente.

Em 2011, após das Rodas de Conversa, o Ciclo de Debates ganhou força e mais dois

dias de programação, além de adquirir um nome oficial para o evento: “Ciclo de Debates

Antiproibicionistas: Cultura, política e drogas”. Nos quatro dias do evento, realizado entre os

dias 5 e 8 de abril, novamente na UFRN, a programação ganhou variedade, contando com três

mesas redondas, a exibição e o debate de dois filmes, duas oficinas e a participação de um

convidado externo, Sérgio Vidal, lançando seu livro sobre cultivo de maconha indoor (ou seja,

em espaços domésticos).
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Os  filmes  “The  Union  –  O  sindicato  por  trás  do  barato”  (2007)  e  “Cortina  de

Fumaça”  (2010)  foram exibidos  e  debatidos  pelo  público  presente  com a  mediação  dos

organizadores do Ciclo de Debates. Em cada exibição, havia entre 50 a 80 pessoas presentes,

mas após o término dos filmes, quando eram iniciados os debates, havia notório esvaziamento

da sala, restando pouco mais de 20 pessoas dispostas a contribuir com a discussão. No caso

das  mesas  redondas,  elas  tiveram um público  bem maior,  chegando a ter  em média  100

pessoas assistindo às falas dos convidados, embora, assim como nas exibições dos filmes, o

período  final  reservado  para  o  debate  também  contasse com  menos  da  metade  de

participantes.

Nesta  segunda  edição,  o  Ciclo  de  Debates  ampliou  as  áreas  de  discussão,

incorporando as  discussões  jurídicas na mesa redonda com a temática da Lei  de Drogas,

realizada  no  primeiro  dia  do  evento,  em que os  advogados  participantes  da  mesa,  Pedro

Siqueira  e  Newton  Cruz,  explicaram  aspectos  da  lei  em  vigor  e  colocaram  opiniões

Ilustração 3: Folder de Divulgação do II Ciclo
de Debates Antiproibicionistas.
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divergentes sobre as aplicações práticas da lei, apontando para as diferentes práticas aplicadas

por policiais na abordagem e encaminhamento dos usuários em relação ao que diz a lei, assim

como sobre a falta de rigor da lei em especificar o que é considerado tráfico e consumo,

apontando para a subjetividade do juiz que julgará cada caso em determinar as penalidades

que  devem  ser  aplicadas.  Pedro  Siqueira,  advogado  da  Marcha  da  Maconha,  explanou

também procedimentos e exigências formais para a realização da Marcha de forma segura, em

conformidade com as leis e orientações do Ministério Público, orientando, inclusive, sobre as

práticas  que,  se  ocorressem  durante  a  manifestação,  ocasionariam  problemas  para  os

organizadores e poderiam motivar ações repressivas da polícia militar presente.

No segundo dia do Ciclo de Debates, outra mesa redonda foi realizada, com o tema

sobre o tráfico de drogas, relações internacionais e políticas públicas, na qual os membros que

compunham a mesa, a antropóloga Jaína Alcântara e Haroldo Loguercio, apontaram para as

consequências do tráfico ilegal de drogas, como a violência e o aumento da criminalidade, os

aspectos  das  políticas  internacionais  influentes  nas  políticas  do  país  sobre  drogas  e  as

limitações que este tema enfrenta em função do cumprimento de acordos internacionais, como

as convenções da ONU já mencionadas aqui, mas também, foram colocadas possibilidades de

atuação dos poderes públicos em relação aos usuários de drogas, como o estímulo às práticas

de Redução de Danos, que não ferem estes acordos internacionais. No terceiro dia do evento,

dois  professores  do  Departamento  de  Antropologia  da UFRN, Edmundo Pereira  e  Carlos

Guilherme do Valle, debateram sobre a temática geral de “Política, Drogas e Cultura34”. 

No lançamento do livro “Maconha Medicinal – Introdução ao Cultivo Indoor”, seu

autor, Sérgio Vidal, abordou os usos históricos da maconha em contextos culturais variados,

inclusive no Brasil, além de discutir o uso medicinal e as práticas de cultivo doméstico da

cannabis,  assunto que  despertou  bastante  interesse  do  público  presente,  que  interviu com

questões e trocas de experiências sobre o cultivo caseiro. O último dia do Ciclo de Debates foi

34 Edmundo  Pereira  apresentou  sua  pesquisa  sobre  o  uso  das  folhas  de  coca  pelos  povos  tradicionais
colombianos e a diferença deste uso para o consumo de cocaína em pó, comercializada ilegalmente, apontando
para a necessidade de abordagens e tratos difenciados para se lidar com o uso ritual e tradicional desta planta em
oposição às  políticas  de  drogas que  igualam qualquer  uso como maléfico  e passível  de  punição.  Já Carlos
Guilherme do Valle apontou para questões morais e sociais envolvidas na abordagem do tema das drogas na
sociedade e na mídia, sobretudo considerando a categoria de pânico moral, formulada pelo sociólogo inglês
Stanley Cohen (1972), que mostra como é construído um problema social e midiático,  pautado em padrões
morais, que se torna motivo de preocupação, medo e repúdio social.
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marcado pela realização de atividades práticas, tal como a reunião de discussão e preparativos

da  Marcha  da  Maconha e  uma oficina  de  estêncils  para  a  produção de camisetas  para  a

manifestação.

Era  possível  perceber  que  o  público  participante  era,  em  sua  maioria,  quase

absolutamente composto por estudantes da UFRN, quase todos da área de Ciências Humanas,

além dos que integravam os grupos de usuários de maconha. A participação oscilou bastante

entre as atividades, havendo inclusive uma grande rotação de pessoas ao longo delas.

Em 2012, o III Ciclo de Debates Antiproibicionistas aconteceu entre os dias 17 e 20

de maio, novamente na UFRN, porém desta vez na Biblioteca Central da Universidade, um

espaço bem maior do que o auditório do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, onde o

evento havia acontecido no ano anterior. Isto se deveu porque, em 2012, o evento acabou por

crescer ainda mais e, com apoio da própria instituição, através da Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis  –  PROAE,  pôde  financiar  a  participação  de  dois  pesquisadores  externos,  o

antropólogo  e  professor  de  Ciências  Sociais  da  Universidade  Federal  da  Bahia,  Edward

MacRae,  e  o  neurocientista  Renato  Malcher,  da  Universidade  de  Brasília.  Além  dos

convidados,  outros  professores  da  própria  instituição  também  participaram  das  mesas

redondas.
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O III Ciclo de Debates Antiproibicionistas agregou ainda outra proposta inexistente

nos anos anteriores: o I encontro Nacional Pró Legalização das Drogas. Esta nova proposta

deixou ainda mais explícita a intenção do Coletivo sobre os caminhos a serem desenvolvidos

para tratar da questão não apenas da maconha, mas de todos os psicoativos ilegais, divergindo

das propostas do Coletivo Marcha da Maconha nacional e seus Coletivos regionais – inclusive

do RAAP – já que estes têm um posicionamento específico em relação apenas à maconha e

não tem orientações em relação as outras drogas ilícitas. 

Durante  os  quatro  dias  do  Ciclo  foram  realizadas,  além  das  mesas  redondas  e

conferências,  dois  Grupos  de  Trabalhos  (GTs)  em  que  os  estudantes  interessados

apresentaram seus  trabalhos  e  pesquisas  sobre  o  tema.  Os  GTs  foram coordenados  pelos

organizadores  do  evento  e  tiveram  grande  participação  dos  estudantes  da  UFRN,  que

assistiram as apresentações e debateram com interesse alguns dos temas abordados.

Pude perceber que a ampliação do Ciclo de Debates conseguiu dar  sequência ao

propósito  de  politização  e  aprofundamento  dos  argumentos  sobre  a  descriminalização  e

Ilustração 4: Folder de Divulgação do III
Ciclo de Debates Antiproibicionistas
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legalização das drogas entre os próprios participantes do movimento, principalmente para os

menos empenhados na organização. Ficou claro para mim que os envolvidos na realização

dos eventos estavam cientes  do conteúdo das falas,  dos  argumentos e posições  colocadas

pelos convidados que participaram, obviamente por estarem mais interessados e engajados

nessas discussões. Ao mesmo tempo, participantes do movimento não tão atuantes se faziam

presentes  nas  atividades,  embora  não  com  o  comprometimento  “com  a  causa”  que  era

esperada  pelos  seus  organizadores.  Em  uma  “conversa  de  bastidores”  com  uma  das

organizadoras, ela manifestou esta insatisfação de forma muito explícita ao se queixar da falta

de pontualidade dos ouvintes que acabavam por atrasar o início de algumas atividades (pela

ausência de presentes), do entra-e-sai durante as falas e até mesmo da falta de público em

algumas ocasiões. Por outro lado, foi reconhecido por todos os participantes o sucesso do

evento, inclusive pelos seus organizadores. 

Na intenção de “dar sentido” à militância antiproibicionista potiguar, entendi que a

organização  das  atividades  foi  planejada  para  dar  coerência  e  legitimidade  científica-

acadêmica para os ouvintes dos Ciclos, disseminando argumentos e ideias que impulsionavam

o movimento  a  respeito  da  ilegalidade  do consumo de  drogas,  sua real  situação jurídica,

criminalização, a redução de danos e o uso do corpo, etc. Especialmente, as atividades dos

Ciclos (conferências, mesas redondas, GTs) tiveram o papel de afirmar a autoridade científica

sobre argumentos básicos da discussão, tais como os efeitos comprovados da maconha no

cérebro (apresentadas pelo neurocientista Renato Malcher) e desmistificar o senso comum

sobre usuários de psicoativos apresentando questões sobre esta realidade, baseada em fatos

concretos de pesquisa (esclarecidos pelo antropólogo Edward MacRae). Já a pluralidade das

mesas redondas foi sobretudo significativa para o aprofundamento das discussões. A primeira

intitulada “usos do corpo, liberdades do ser e ciências da mente” e a segunda intitulada “da

redução  de  danos  à  Legalização:  uma  abordagem  bio-jurídico-antropológica”,  reuniram

pesquisadores de diferentes  áreas  para discussões  mais  heterogêneas e,  ao mesmo tempo,

integradas  sobre  questões-chave  da  temática  das  drogas.  Da  metafísica  ao  processo

fisiológico, ficou latente a necessidade de se compreender e discutir sobre drogas de forma

multidisciplinar, pensando o tema por suas várias facetas.

Vale destacar que na última Mesa Redonda citada, houve a participação do Professor
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do Departamento de Serviço Social da UFRN, João Dantas, que é o principal representante

dentro da instituição a favor de uma política proibicionista e repressiva dentro do Campus.

Esta mesa gerou o maior interesse do evento, já que todos estavam interessados em confrontar

ideias e desqualificar os argumentos do convidado. É preciso salientar que, durante todos os

Ciclos realizados, esta foi a única situação em que havia uma posição contrária ao propósito e

aos argumentos do evento.

De  forma  geral  –  e  esta  é  uma  das  críticas  mais  usuais  sobre  o  movimento

antiproibicionista, inclusive reconhecida por seus organizadores – a realização dos eventos e

das discussões de cunho antiproibicionista tem um alcance limitado e quase exclusivo aos

próprios  simpatizantes  do movimento.  Dificilmente  se  consegue extrapolar  os  limites  das

redes e circuitos de relações das pessoas e agentes ligadas ao antiproibicionismo,  sem levar a

discussão a esferas mais amplas da população, que congregam, inclusive, pessoas de opinião

oposta. De fato, essa crítica parece ter pertinência, já que para termos mudanças sociais seria

preciso  discutir  e  debater  também  com  os  grupos  e  pessoas  que  se  opõem  às  ideias  e

argumentos antiproibicionistas.

No episódio da Mesa Redonda citada, quando houve confronto objetivo de ideias, era

visível  a  impaciência  agressiva  entre  os  presentes  a  fim de  questionar  e  desqualificar  os

argumentos do Professor João Dantas, motivo pelo qual, acredito, que ele tenha se desculpado

por não poder ficar até o final da discussão,  retirando-se sem ouvir e responder a todas as

indagações que foram feitas pela plateia. As poucas questões que ele se limitou a responder

geraram ainda mais indignação entre as pessoas presentes. 

Mesmo  que  a  participação  dos  ouvintes  não  tenha  sido  a  esperada  pelos

organizadores, acredito que os Ciclos de Debates cumpriram com os propósitos dos eventos,

sobretudo no sentido de estruturar um movimento embasado em argumentos teóricos, sociais

e científicos, que proporcionam credibilidade e legitimidade à reivindicação e reconhecimento

por parte da Universidade:

A gente conseguiu que a Pró-Reitoria [de Assuntos Estudantis] entrasse nessa
organização, a Pró-Reitoria agora paga também pelo Ciclo, assumiu o evento
para  a  UFRN.  Agora  é  CCHLA e  Pró-Reitoria.  Então  a  gente  fortaleceu
institucionalmente. E eu acho que em grande medida, os embates que a gente
tem hoje com a universidade, apesar de as vezes mais tenso, eu sinto que a



123

gente tem mais respeitabilidade da instituição. A instituição sente que é um
corpo que tem uma organicidade, que tem pessoas combativas, conscientes,
politizadas e tal... E o Ciclo de Debates é um dos grandes responsáveis por
isso, pela criação dessa respeitabilidade institucional. Nós mostramos que é
muito mais do que um grupo que só quer usar. É um grupo que quer usar sim,
mas  é  um grupo  que  quer  discutir  liberdade,  direitos  humanos,  medicina,
inclusão social, não à violência e muito mais. Nós já sabíamos disso, mas a
instituição não, e o Ciclo de Debates veio pra mostrar isso pra instituição.
Leilane, 33 anos.

Esta declaração resume tanto o propósito pensado para o evento quanto as conquistas

alcançadas  pelo  movimento  dentro  da  Universidade.  Ao considerar,  sobretudo,  a  inserção

destes militantes no ambiente acadêmico, pode-se imaginar que este evento continuará sendo

realizado, cada vez maior e com mais força, como já está sendo planejado para o ano de 2013.

É  importante  perceber  que  algumas  das  discussões  e  dos  argumentos  debatidos

nessas ocasiões, se apresentam como propostas ideológicas para o possível uso lícito futuro

não apenas da maconha como de outros psicoativos no Brasil. Exemplos dessas propostas que

atualmente não encontram espaço no nosso país para tornarem-se práticas comuns são o uso

medicinal  e  uma  larga  aplicação  das  políticas  de  Redução  de  Danos,  ambas  fortemente

defendidas pelo movimento antiproibicionista e barradas pela política de criminalização às

drogas.

Para os ativistas antiproibicionistas, o uso medicinal da cannabis é apontado como

um  das  principais  questões  de  sua  mobilização  que  acaba  sendo  afetada  pela  política

proibicionista, o que impede que estudos com espécies de maconha sejam realizados a fim de

aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades desta planta no tratamento terapêutico de

muitas doenças. Recentemente, descobertas médicas já apontam propriedades farmacológicas

para  a  maconha  e  recomendam seu  uso  para  tratar  ao  menos  25  doenças  ou  condições

debilitantes (HOFFMANN & WEBER 2010 Apud CARLINI & ORLANDI-MATTOS 2011),

entre elas, a esclerose múltipla, diversos tipos de câncer (leucemia, linfoma), a Aids, etc35

(CARLINI & ORLANDI-MATTOS 2011). A maconha tem sido citada, inclusive, como uma

das possíveis estratégias de redução de danos para pessoas que fazem uso de crack, tal como

veremos mais adiante. No entanto, os doentes com indicação médica de uso desta planta no

35  Para mais informações sobre Maconha Medicinal, visitar: http://cannabismedicinal.org/
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Brasil esbarram diretamente no fato de que o uso medicinal da maconha não tem permissão

legal.  Mesmo possivelmente aliviando as  dores  e  sintomas de  suas  doenças,  os  pacientes

podem  ser  legalmente  incriminados  em  razão  do  uso  da  cannabis,  em  estado  puro  ou

beneficiado, além de serem afetados pelos riscos de comercialização do produto através do

tráfico ilegal, sem qualquer garantia da qualidade do que está sendo consumindo. 

Este é  um argumento bastante enfatizado neste contexto de discussões,  já que as

políticas proibicionistas do país impedem que novas e melhores possibilidades de promover

tratamento de saúde sejam desenvolvidas e disponibilizadas por criminalizar uma substância

potencialmente medicinal. Em outros países, como a Inglaterra, a Espanha, o Canadá, a Itália,

a  Holanda,  Israel,  entre  outros,  além  de  mais  de  18  estados  norte-americanos,  já  são

reconhecidas as potencialidades do uso medicinal da maconha, o que permite que ela seja

receitada oficialmente pelos órgãos de saúde desses países.

Vale destacar que existe um abismo entre as discussões sobre a legalização do uso

medicinal e do uso recreativo da maconha. Em alguns países que permitem o uso terapêutico,

o consumo de maconha para outros fins continua criminalizado, tal como ocorre na Itália e em

Israel (CARLINI & ORLANDI-MATTOS 2011). Esta notável diferença pode ser percebida

como reflexo da medicalização da discussão, embasada em pesquisas realizadas em diversas

partes do mundo sobre as aplicações do uso deste psicoativo para o tratamento de sintomas ou

doenças, mas que não ultrapassa a esfera mais clínico médica, pois esbarra nas determinações

da  ONU,  pautadas,  tal  como  disse  no  primeiro  capítulo,  no  antigo  acordo  firmado  na

Convenção  Única  de  Narcóticos  da  ONU  de  1961  (CARLINI  &  ORLANDI-MATTOS

2011)36.

O motivo terapêutico do uso da maconha pode estar sendo atrapalhado por razões

legais,  além dos aspectos  envolvendo a garantia  de qualidade da substância.  Contudo,  as

pessoas e/ou ativistas que defendem a legalização da maconha não estão preocupados apenas

com as possibilidades de tratamento médico com a maconha. A grande maioria das pessoas

que participam das Marchas da Maconha, por exemplo, inclusive seus organizadores, defende,

36  “Em passado recente, a Organização das Nações Unidas (ONU), por intermédio do International Narcotics
Control  Board (INCB),  posicionou-se favoravelmente em relação ao plantio de  Cannabis  sativa L  para uso
medicinal ou científico. Utilizou para isso dois artigos da Convenção Única de Narcóticos de 1961 da ONU que
autorizam o plantio da  Papaver somniferum,  estendendo-os também à  Cannabis” (CARLINI & ORLANDI-
MATTOS 2011: 413)
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sobretudo, o uso recreativo da cannabis, termo geralmente usado para definir o consumo para

fins lúdicos, sem indicações médicas específicas, muito frequente entre grupos de jovens, tal

como já descreveu Gilberto Velho (1998) e MacRae e Simões (2000). Mesmo assim, para os

mais  envolvidos  com a  militância  pela  legalização  da  maconha,  a  fronteira  entre  o  uso

medicinal e o recreativo é muito mais tênue, como aponta uma das organizadoras ao falar da

sua relação com a maconha:

Em  2007,  tive  um  surto  depressivo  […]  e  comecei  um  tratamento  com
psicólogo, e fui encaminhada para um psiquiatra que me receitou fluoxetina,
que  é  um  antidepressivo  que  me  deixava  não  muito  bem.  Esse  período
comecei a despertar para os benefícios da maconha, no qual fui fazendo uso e
vendo como ela me fazia sentir bem. […] Desde então, minha relação com ela
é de constante tratamento, da própria superação da memória traumática que
ela auxilia, de manter a mente sã, sem conflitos ou desordens. […]  a maconha
sempre fazendo o serviço de me auxiliar a voltar o equilíbrio. Na verdade,
percebo que todo usuário que afirma fazer uso recreacional, na verdade, está
fazendo uso medicinal, de cuidar de si, da mente, que é delicada e tem que ser
forte  acima  de  tudo  para  enfrentar  um  mundo  de  injustiça  que  estamos
submetidos,  num  mundo  proibido  em  que  eu  não  posso  escolher  meu
tratamento da melhor forma possível. Isabela, 23 anos.

O que Isabela relata talvez seja considerado por especialistas da área médica como

injustificado  devido  a  substituição  de  um  medicamento  receitado  por  uma  substância

psicoativa, não controlada, que não tem ainda reconhecimento legal para seu uso medicinal no

país, mas essa experiência nos permite refletir sobre as barreiras existentes quanto ao direito

de  escolha  individual  sobre  as  melhores  formas  de  lidar  com o  próprio  corpo,  como no

exemplo da Isabela.

O fato é que a defesa do direito de consumir maconha e outros psicoativos feita pelos

usuários entende o corpo como unidade individual controlada exclusivamente pelo próprio

indivíduo,  que  pode fazer  com ele  o  que  desejar.  A ingestão  de  substâncias  que  alteram

temporariamente as percepções causando novas sensações ao corpo e a mente sem causar

danos a terceiros,  nessa perspectiva,  seria de responsabilidade exclusiva de cada um, não

cabendo  ser  limitada  por  proibições  governamentais.  Por  isso,  o  posicionamento  sobre  o

direito  de  uso  do  próprio  corpo  encara  o  uso  de  psicoativos  também como  uma  opção

individual que não necessite ser regulada por determinações médicas:
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“Eu não gostaria de ver uma legalização que passasse apenas pelo clínico, que
a gente fosse obrigado a dizer que está tomando um remédio...a maconha pra
mim é um remédio anti-monotonia, um remédio que me dê alegria, como diria
o poeta [Cazuza]. Talvez um dia eu possa até precisar usar de fato, caso eu
desenvolva alguma doença que eu tenha que usar de fato maconha medicinal.
Hoje não é o caso, eu uso para o meu prazer, pra minha contemplação estética
do mundo e das coisas. […] é evidente que a maioria das pessoas que está na
Marcha da Maconha quer poder usar [recreativamente] numa boa, e isso não é
menos  legítimo,  e  a  gente  precisa  construir  isso,  porque  cria-se  uma
hierarquia de importâncias de usos, então o uso medicinal é mais importante
que o uso recreativo? É mais legítimo? Não acho. Eu acho que o balizador da
discussão é o direito ao corpo e a mente, cada um que sabe o que deve usar,
em que  dose,  por  qual  período...isso  não  é  prerrogativa  do  Estado,  esse
controle é resquício de totalitarismo do nosso Estado e de todos os Estados
que tem essas políticas ainda.” Leilane, 31 anos.

A declaração  de  Leilane  deixa  clara  a  dimensão  pessoal  do  uso  que  ela  faz  da

maconha, que não é uma necessidade médica, mas sim uma opção voluntária praticada por ela

de acordo apenas com sua vontade e desejo, que extrapolam qualquer lei ou regulamentação

médica, ou seja, diz respeito apenas a particularidades e ao direito sobre o uso do próprio

corpo da forma que lhe convir37,  embora não seja negado nem por  ela  nem pelos  outros

militantes desta causa que o uso medicinal merece ser pesquisado e aplicado de forma mais

ampla.

Da mesma forma que os integrantes do movimento antiproibicionista acreditam que a

criminalização impede que o uso medicinal da maconha seja estudado e aplicado a partir das

suas  potencialidades,  eles  também  entendem  que  esta  política  sobre  drogas  impede  que

esclarecimentos e ações voltadas para a Redução de Danos também sejam desenvolvidas. Esta

37 Vale colocar que, desde 2011, tramita no Supremo Tribunal Federal, a ação, movida pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, que questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas (lei 11.343/06), que
classifica como crime o porte  de entorpecentes  para consumo pessoal.  A Defensoria  Pública  de São Paulo
argumenta que o dispositivo contraria o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o direito à
intimidade e à vida privada, já que portar drogas para uso próprio não implica lesividade, princípio básico do
direito penal, uma vez que não causa lesão a bens jurídicos alheios. Dessa forma, o julgamento deste recurso
implica no posicionamento do STF sobre ser ou não crime o porte de drogas para consumo próprio. O Supremo
já considerou o tema com relevância social e jurídica, o que significa que este julgamento alcança um grande
número de interessados e que, após o julgamento, a decisão deverá ser aplicada a outros casos idênticos por
outras instâncias do Poder Judiciário.  Assim, se o referido artigo for considerado inconstitucional pelo STF, o
porte de drogas deverá deixar de ser crime por preservar o direito à intimidade e privacidade, o que seria, de
certa forma, a legitimação do argumento dos militantes antiproibicionistas sobre seu direito de liberdade sobre o
uso do próprio corpo.
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proposta,  inicialmente pensada para frear a epidemia de contaminações por HIV em meados

da década de 1980, em países como Suíça, França, Inglaterra, Austrália e Canadá (VIDAL

2008) era destinada diretamente a usuários de drogas injetáveis (UDIs) que corriam risco de

infecção pelo vírus da Aids  e também da Hepatite  C. As ações  dos  primeiros programas

governamentais (ou não) de redução de danos estimulava a manutenção de práticas menos

danosas para usuários de drogas injetáveis com a distribuição de seringas descartáveis (ou

trocando usadas por novas), além de preservativos para estimular o chamado “sexo seguro”:

Esses danos envolvem o risco de overdose; de transmissão do HIV (vírus da
Aids) e dos vírus das hepatites, no compartilhamento de agulhas e seringas
potencialmente contaminadas; danos causados pelo descarte inapropriado de
seringas usadas em locais públicos; além de danos e problemas estreitamente
vinculados à própria política de criminalização de determinadas substâncias
psicoativas, como os crimes relacionados ao tráfico e à aquisição de drogas
ilícitas. (FONSECA & BASTOS 2005:1)

Essas medidas surtiram efeitos consideráveis, e foram difundidas a fim de incentivar

que os  usuários  de diversas  outras  substâncias  também minimizassem os  possíveis  danos

causados pelas substâncias (MACRAE 2004, FONSECA & BASTOS 2005, VIDAL 2008).

Assim, a proposta de Redução de Danos considera, sobretudo, a vontade e a circunstância em

que o usuário se encontra. Isto é, no caso desse usuário não querer ou não conseguir ficar em

completa  abstinência  para  tratamento  (exigência  formal  para  a  internação  voluntária  e

acompanhamento no Sistema Único de Saúde – SUS), ainda assim receberá atenção da saúde

pública através das ações de Redução de Danos ou, mais simplesmente, RD:

As ações enfeixadas sob a denominação ‘redução de danos’ (RD) representam
um marco da atuação da saúde pública contemporânea, e correspondem a um
conjunto de estratégias de saúde pública que têm por objetivo reduzir e/ou
prevenir  as  consequências  negativas  associadas  ao  uso  de  drogas.  Essa
abordagem está direcionada para aqueles usuários que não querem ou não
conseguem, em um determinado momento e circunstância, interromper o seu
consumo  de  drogas,  a  despeito  de  danos  na  esfera  pessoal,  familiar  e/ou
social.  A RD pode  ser  entendida,  grosso  modo,  como  uma  alternativa  às
abordagens que têm como meta exclusiva a abstinência do uso de drogas.
(Ibid 2005:1)
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Na perspectiva da RD, é salutar que se trate o usuário de drogas como “um cidadão

como  qualquer  outro,  com  plena  capacidade  de  desempenhar  papéis  importantes  para  a

sociedade em que vive” (FONSECA & BASTOS 2005:22), respeitando sua vontade e seus

direitos de optar em aderir a um tratamento de desintoxicação, que exige a abstinência, ou

não. Ainda assim, alcançar o público-alvo destas políticas não é tarefa fácil,

Os usuários de drogas constituem uma população dinâmica e de difícil acesso.
O preconceito e o medo, reforçado pelas políticas de drogas que criminalizam
o  uso  de  drogas,  dificultam  ainda  mais  o  acesso  a  essa  população  e
comprometem o sucesso de iniciativas inovadoras. (FONSECA & BASTOS
2005:21)

A criminalização do uso destas substâncias, tal como foi citado, contribui para a que

estas populações não recebam a atenção devida e continuem desinformadas sobre métodos

menos danosos sobre as suas práticas. Entretanto, devem ser considerados os avanços destas

políticas no Brasil nos últimos anos, sobretudo pela abordagem de RD para usuários de crack

através  da  distribuição  de  insumos38 e  orientação  específicas  sobre  riscos  das  doenças

transmitidas pelo sangue e saliva, tal como explica a antropóloga Taniele Rui:

Para realizar o trabalho, em Campinas [SP] os redutores entram nas rodas de
uso, oferecem folders e camisinhas e, numa linguagem mais popular, repetem
as informações. Na cidade de São Paulo, os redutores oferecem piteiras de
silicones  para  serem anexadas  ao  cachimbo  e  manteigas  de  cacau  para  a
cicatrização e hidratação de feridas bucais. Cada vez mais há o desincentivo
do uso de latas para a inalação de crack porque estas aumentariam a superfície
de contato com o redor da boca, aumentando as queimaduras (o que torna a
região propícia tanto à transmissão quanto ao contágio de doenças).  Além
disso,  não  sabendo a  proveniência  da lata  esta  poderia  transmitir  diversas
infecções. Assim, frequentemente os redutores também aconselham a, se usar
na lata, lavá-la antes. Já ouvi também redutores aconselharem o uso de crack
no cigarro, misturado com maconha com o objetivo de diminuir a quantidade
de crack fumada. Por fim, ainda aconselham os usuários a não fumarem as
cinzas  que  ficam  no  cachimbo,  a  chamada  borra,  que  eles  raspam  e
aproveitam depois de terem fumado toda a pedra. Esse hábito é o que provoca
maiores discussões e, segundo os redutores de danos, é o mais difícil de ser
modificado. (RUI 2012:37)

38 “Os Programas de Redução de Danos usam a palavra insumo para designar os materiais 
preventivos/educativos disponibilizados aos usuários durante as abordagens.” (RUI 2012:37)
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É interessante salientar a existência de pesquisas recentes que concluem que o uso de

maconha pode ajudar como uma estratégia de redução de danos para usuários de crack, como

orientado na descrição acima e como mostra também o estudo citado abaixo que

Objetivou conhecer o pensamento de toxicômanos sobre o uso de maconha
durante o tratamento para abuso do crack. Participaram 10 sujeitos do sexo
masculino, entre 15 e 36 anos, em tratamento nos CAPSi e CAPSad na cidade
de  Santa  Maria/RS.  Foram  realizadas  entrevistas  semi-estruturadas  e
submetidas à Análise de Conteúdo. Pode-se inferir duas percepções: a de que
o  uso  de  maconha  propicia  diminuição  da  “fissura”  pelo  crack,  o  que
auxiliaria na abstinência do mesmo (referência dos usuários que utilizam a
maconha durante tratamento). […] Concluiu-se que o uso de maconha pode se
enquadrar como estratégia de redução de danos aos usuários de crack, sendo
uma possibilidade no tratamento. (SCHREINER & FERRARI 2011)39

Embora este tipo de experiência não possa ser realizada de forma completamente

segura e devidamente controlada por causa do impedimento estabelecido pela ilegalidade da

maconha, inclusive para fins de pesquisa, estes resultados preliminares poderiam servir para

embasar pesquisas mais profundas sobre a possibilidade de substituição de uma droga mais

pesada por uma mais leve, inclusive como prática de Redução de Danos40.

Entre  os  meus  interlocutores,  ativamente  envolvidos  nos  Coletivos

antiproibicionistas e nas atividades desenvolvidas, um deles trabalha como redutor de danos

na  equipe  multidisciplinar  que  compõe  o  Consultório  de  Rua,  projeto  financiado  pelo

Ministério da Saúde em parceria com o Núcleo de Saúde Mental do Município de Natal – RN,

implementado em 2011, voltado para o atendimento às populações  em “situação de rua”,

facilitando seu acesso aos serviços de saúde pública.

As  formas  de  intervenção  com essas  populações  nem sempre  é  a  desejada  pela

equipe,  que respeitando a principal premissa da RD, entende que quando os usuários não

39 A  pesquisa  completa  encontra-se  disponível  em:  http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?
iCve=115022577013, consultada em 11 de fevereiro de 2013.
40 Outro estudo observacional no mesmo sentido, em que foram acompanhados 50 dependentes de crack que
relataram usar cigarros de maconha para atenuar a "fissura", ou seja, o desejo incontrolável de voltar a consumir
o crack, em que foi observado que 68% deles conseguiram abandonar o uso de crack e, posteriormente, por conta
própria,  deixaram de utilizar a maconha,  é explicada pelo Psiquiatra da Universidade Federal  de São Paulo,
Dartiu Xavier em que aponta grandes chances de que a maconha pode ser útil para tratar sintomas de abstinência
em  usuários  de  crack  e,  assim,  aumentar  as  chances  de  recuperação,  pode  ser  assistido  em:
http://www.youtube.com/watch?v=anUcdjE8T0c, consultado em 11 de fevereiro de 2013.
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querem ser  encaminhados para  os  serviços  de saúde específicos  (no caso o CAPS AD –

Centro de Atendimento Psico Social Álcool e Drogas), apenas orientações podem ser dadas

aos usuários como forma de estimular a redução de danos das suas práticas.

O incentivo às práticas de RD aos usuários de psicoativos de forma geral também é

um argumento acionado pelo movimento antiproibicionista não apenas em Natal, que busca

divulgar  informações  sobre  essas  práticas.  Assim,  antes  mesmo  de  integrar  a  equipe  de

redutores de danos do Consultório de Rua em Natal, Rinaldo já participava dos Coletivos que

organizam a Marcha da Maconha na cidade e afirma que foi através da Marcha da Maconha

que começou a se interessar e se envolver com a Redução de Danos:

Além de propor a legalização a Marcha tem que ser um movimento social que
possa  ser  propositivo  à  sociedade.  Porque  a  gente  reclama  desse  modelo
antidrogas mas o que a gente tem a oferecer como alternativa?! E aí foi a
partir  desta  expectativa  que  eu  me  envolvi  com a  questão  da  redução  de
danos. Eu acho que o que fez eu me envolver com a redução de danos foi a
partir  da  militância  na  Marcha  da  Maconha.  Eu  acho  que  a  questão  da
legalização das drogas, na minha opinião, é uma grande política de redução de
danos. Você ter o controle de qualidade além de reduzir alguns danos sociais,
como o tráfico e a ilegalidade ocasionam. Esse é o grande ponto da questão. E
eu acho que a Marcha tem se empoderado muito bem sobre a  política de
Redução de Danos, fazendo um contraponto aquela política de higienização
social que existe nas ditas,  entre aspas, cracolândias de São Paulo, Rio de
Janeiro,  com  a  política  de  internação  compulsória,  e  aí  a  gente  vê  um
envolvimento muito grande por parte do pessoal da Marcha se contrapondo a
esse modelo. […] Melhor do que esse modelo de casas de recolhimento, de
internamento compulsório, tem que respeitar a vontade da pessoa. A pessoa
tem que  querer  ser  tratada,  é  um direito  dela  a  sua  liberdade  individual.
Rinaldo, 33 anos.

A relação entre estas questões que aparecem na fala do Rinaldo demonstram também

a  posição  que  a  Marcha  da  Maconha  defende.  As  políticas  de  Redução  de  Danos  são

consideradas essenciais para esclarecer e orientar os usuários sobre os riscos existentes no uso

de psicoativos.  Os Coletivos  antiproibicionistas  expressam esta  preocupação e,  através  da

divulgação de material informativo e da inserção desta discussão em seus eventos, contribui

na  difusão  de  práticas  de  redução de  danos  para  o  uso  de  psicoativos,  sobretudo  para  a

maconha.
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Cada substância psicoativa tem recomendações de RD específicas relacionadas com

as suas formas de uso e seus efeitos, como já vimos na descrição de Taniele Rui (2012) da

abordagem de uma equipe de Redutores de Danos a usuários de crack em Campinas – SP. Em

seu texto destinado a reflexões sobre as orientações de Redução de Danos para o uso de

maconha, o antropólogo Edward MacRae (2004) nos apresenta uma série de recomendações

que serão resumidamente descritas aqui com o propósito de ilustrar como estas indicações

pretendem minimizar os riscos para os usuários deste psicoativo. Muitas destas orientações,

sobretudo  as  teóricas  e  informativas,  convergem  com  os  propósitos  das  mobilizações

analisadas nesta dissertação, já que, ao reconhecer que “os piores danos do uso da Cannabis

advém  do  seu  status  ilícito”  (MACRAE  2004:19),  a  defesa  da  legalização  e  da

regulamentação dessa substância e seus derivados (e também de outras), é uma importante

política  de  redução  de  danos  que  possibilitaria  diminuir,  ou  até  extinguir,  o  contato  dos

usuários  com o  crime  organizado  responsável  por  grande  parte  da  violência  presente  no

contexto do tráfico ilícito de drogas (intimamente ligado ao tráfico de armas), como também

de abordagens violentas por parte das polícias ao flagrarem usuários em posse das substâncias

que fazem uso, assim como garantiria aos usuários o controle sobre o quê se está consumindo,

assegurando que os teores dos princípios ativos da maconha sejam adequados e isentos de

misturas inapropriados (Ibid 2004).

Entre os usuários com quem realizei esta pesquisa, o conhecimento sobre a proposta

de Redução de Danos como suas práticas recomendadas são bastante conhecidas, embora nem

todas sejam seguidas por este grupo. É necessário que se perceba que, assim como indica

MacRae, no caso da maconha, a maior parte dos seus usuários consideram como maiores

riscos desta prática, estarem constantemente expostos a violências e as misturas que a planta

sofre ao ser vendida ilegalmente. Abordagens polícias e conflitos destes com a população das

periferias onde o psicoativo geralmente é adquirido é um risco recorrente que não apresenta

formas de redução de danos possíveis para os seus usuários e cuja única medida que poderia

ser tomada é o fim da ilegalidade:

No Brasil, os Redutores de Danos estão hoje em muitas raves, alguns nas ruas
com usuários de crack, e pouquíssimos com ações voltadas para a redução de
danos com maconha, por ser uma substância menos danosa que outras, mas
também  porque  as  práticas  de  sociabilidade  que  se  desenvolvem  com  o
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consumo  de  maconha,  envolvem o  compartilhamento  dos  cigarros,  o  que
entra em choque com algumas orientações para reduzir o dano do consumo de
maconha,  que  é  não  compartilhar  os  baseados,  não  usar  papel  e  sim
vaporizadores, que são instrumentos bastante caros, enfim, direcionada para
maconha a ação de redução de danos não é outra que não legalizar para que
haja a permissão do consumo da maconha sem os batismos que ela recebe ao
ser manipulada pelo tráfico de drogas. […] A prática de Redução de Danos,
acaba que cada indivíduo, ao conhecer seu corpo, define a melhor forma de
consumir tais substâncias. Isabela, 23 anos.

Quanto as misturas da maconha com outras substâncias usadas para descaracterizar o

cheiro da maconha ou para potencializar um suposto efeito que a cannabis deveria causar

(mas que pelo tempo e forma de armazenagem diminui) é outra questão apresentada pelos

meus interlocutores. Ainda é confuso para eles os reais riscos sobre o plantio caseiro, que

seria a única forma de garantir a qualidade da maconha que seria consumida e muitos tem

medo de serem enquadrados como traficantes caso sejam apreendidos com plantas em casa.

Assim, a única forma de adquirir o psicoativo é recorrer ao tráfico ilegal e, portanto, estar

sujeito ao que estiver disponível, normalmente com grande variedade de misturas. Diversas

vezes  ouvi  usuários  reclamando  da  falta  de  maconha  solta  e  que  em  função  disso  só

conseguiram comprar prensado41, e este é um problema que também não permite que cuidados

maiores  sejam  tomados  para  diminuir  os  efeitos  danosos  das  substâncias  misturadas  à

maconha, já que sequer se sabe o que aqueles tabletes contém.

A defesa da proposta de Redução de Danos pelos Coletivos antiproibicionistas é uma

forma de expressar que estas dimensões inegavelmente prejudiciais individual e socialmente

fazem parte das preocupações deste movimento, sobretudo sob o ponto de vista dos usuários

que são diretamente prejudicados pelo baixíssimo investimento nessas políticas e que também

são os responsáveis por dar vida às atividades antiproibicionistas.

É interessante percebermos como a presença deste argumento tem íntima ligação

41 Em Natal é comum o consumo desses dois tipos. A maconha solta é conhecida por ser natural, é possível ver as
inflorescências da planta com galhos e sementes, por exemplo, enquanto prensado é conhecido por seu aspecto
irreconhecível  se  comparado  com  uma  planta.  Aspecto  visual,  odor  e  efeitos  são  descritos  com  grandes
diferenças entre os dois tipos, sempre relacionando a maconha solta com efeitos mais leves e naturais, cheiro,
gosto  e  aspecto  mais  agradáveis,  e  o  prensado  com  efeitos  mais  pesados,  gosto  e  cheiro  ruins  e,  como
normalmente é vendido em pequenos quadrados comprimidos, não se distingue visualmente do que é feito ou o
que há na mistura para transformas a maconha em blocos, daí deriva o nome. Pela maconha solta ser considerada
melhor é mais difícil consegui-la.
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com o contexto  acadêmico  em que estes  usuários  militantes  estão  inseridos.  A formação

acadêmica,  que já explanei anteriormente,  se faz crucial  novamente no que diz respeito à

Redução de Danos. Esta proposta que não alcança repercussão prática em Natal, com exceção

do Consultório de Rua, só encontra espaço para debate e circulação de informações entre

pesquisadores e profissionais que lidam direta ou indiretamente com usuários de psicoativos,

amplamente inseridos  e  apoiados  pela  instituição universitária.  Assim,  também estudantes

interessados  no tema encontram espaço para  entrar  em contato  com estes  profissionais  e

adquirir  conhecimentos sobre a proposta  de RD. Neste sentido,  é através deste elo que a

Universidade proporciona que é possível se formar uma consciência sobre riscos e práticas

que venham a interferir no sentido de minimizar os prejuízos desses usos.

Em  algum  momento  da  entrevista  que  realizei  com  Rinaldo,  ele  colocou  a

necessidade  de  não  apenas  discutir  teoricamente  sobre  os  problemas  causados  pelo

proibicionismo ou  defender  a  legalização,  mais  que  isso,  ele  enfatizou  a  necessidade  de

propor alternativas viáveis para solucionar ou ao menos diminuir os efeitos negativos do uso

de psicoativos e, para isso, a proposta de Redução de Danos se apresenta como uma prática

necessária nesse sentido, que ainda precisa ganhar força, reconhecimento e investimento para

se tornar eficiente e eficaz e obter resultados significativos através dos usuários de substâncias

psicoativas.

As colocações de Rinaldo certamente são pertinentes no sentido de estimular que

esta proposta seja expandida, mas também demostra o que acabei de colocar. No contexto

pesquisado, somente quem tem acesso a essas informações são as pessoas que estão inseridas

no âmbito destas discussões. Provavelmente, se fosse realizado um levantamento mais amplo

com usuários  de  diversos  psicoativos,  a  maioria  deles  talvez  jamais  tenha  tido  qualquer

contato com estas propostas ou até mesmo nunca tenham ouvido falar em Redução de Danos.

Isso porque as políticas sobre drogas no Brasil rechaçam este tipo de iniciativa e se atem a

lidar  com  o  problema  apenas  como  crimes  e  não  como  questão  de  saúde,  como  já  foi

colocado. Este é mais um problema da proibição, que impede inclusive que informações úteis

circulem  e  alcancem  quem  é  diretamente  afetado  pelos  riscos  contidos  no  consumo  de

substâncias  psicoativas  ilícitas.  Assim,  essas  informações  ficam  restritas  a  um  pequeno

número de pessoas, um grupo privilegiado que tem acesso a este conhecimento e que, por sua
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vez, está buscando mudanças na forma como as políticas sobre drogas são geridas.
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CAPÍTULO 4: MARCHAS DA MACONHA EM NATAL

Nesse capítulo, tratarei,  sobretudo, das Marchas da Maconha porque acredito que

sejam  eventos  centrais  para  se  compreender  o  modo  que  caracteriza  a  mobilização

antiproibicionista de drogas e, em particular, da maconha, em Natal. Em 2011, ao se encerrar

o  Ciclo de Debates que idealizaram, as reuniões  do  Coletivo Cannabis Ativa se voltaram

exclusivamente para a organização da Marcha da Maconha. Passaram a ser tomadas, então,

decisões sobre os encaminhamentos necessários para a realização do ato e eram planejadas

atividades  que  iriam  compor  os  eventos  principais.  Articular  oficinas  para  produção  de

cartazes,  faixas  e  camisetas  para  o  dia  da  Marcha,  fazer  a  prestação de  contas  das  rifas

vendidas,  compartilhar  as  providências  já  resolvidas  sobre  o  carro  de  som,  compra  de

materiais para as oficinas, contatar novos apoiadores, entre outros assuntos, faziam parte das

pautas de tais reuniões.

Dentre os pontos destacados, a escolha do local de realização da Marcha da Maconha

foi discutida levando em conta três aspectos em especial: a visibilidade, a participação e a

segurança dos manifestantes. A argumentação quanto a estas três preocupações era objetiva,

pois tratava-se de uma das questões mais importantes para a realização de um ato público,

principalmente no caso de uma manifestação que iria às ruas da cidade pela primeira vez e

necessitava de planejamento estratégico,  já que os integrantes do Coletivo eram unânimes em

concordar que a realização da Marcha da Maconha no ano anterior, dentro do Campus da

UFRN, proporcionou mais  segurança aos participantes  e,  por ter  sido realizado durante a

SBPC,  também  havia  garantido  participação  e  visibilidade  estratégicas.  Visibilidade  e

participação foram dois fatores muito vinculados, pois o evento só tem expressão e causa

repercussão se reunir uma quantidade grande de pessoas, que dão forma e volume ao ato.

Caso  contrário,  a  manifestação  ficaria  “invisível”.  Por  isso,  a  escolha  do  local  deveria

priorizar a facilidade de acesso aos participantes, para mobilizar muitas pessoas e garantir a

visibilidade  do  evento.  Já  a  segurança  era  considerada  primordial  para  que  o  evento

acontecesse  sem  problemas,  sobretudo  com  a  polícia,  já  que,  caso  ocorresse  algum

contratempo,  poderia  acarretar  no  encerramento  do  evento  antes  do  previsto  e  de  forma

tumultuada ou ainda problemas maiores para os organizadores e participantes, o que poderia
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inviabilizar a realização de outras Marchas da Maconha posteriormente.

A possibilidade de realizar a manifestação na área do centro de Natal foi descartada

pelos dois primeiros aspectos relevantes, pois não haveria visibilidade e participação num

evento  realizado  numa  área  comercial  no  domingo,  dia  em  que  não  há  comércio  nem

movimento nessa parte da cidade. As outras duas opções cogitadas eram a Praia do Meio e a

Praia de Ponta Negra, mas, entre elas, a diferença principal era o público. Enquanto a primeira

é frequentada majoritariamente pela população local, mais humilde da cidade, a segunda é,

sobretudo,  turística,  o  principal  cartão-postal  da  cidade,  mas  também  frequentada  pelos

moradores da zona sul, de classes sociais mais favorecidas. Em consenso, foi aprovado que a

realização da primeira Marcha da Maconha, fora do campus da universidade, seria próxima

da Praia de Ponta Negra, considerando que lá haveria um público mais diverso, inclusive

turístico, que poderia apoiar e participar, aumentando a manifestação. Assim, foi definido que

a concentração aconteceria  no calçadão da praia  a  fim de reunir  não  apenas  aqueles  que

fossem  ao  local  especificamente  para  participar  da  Marcha  da  Maconha,  mas  também

possibilitando aos frequentadores da praia,  ao avistarem a mobilização e unirem-se a ela. O

horário combinado seria à tarde, pois os organizadores queriam evitar o sol forte, além de

tornar o evento convidativo para quem estivesse saindo da praia. Assim, a concentração ficou

marcada para as 14 horas e a Marcha deveria começar a andar às 16 horas. Além disso, ao

definir parte do percurso ao longo da Avenida Roberto Freire, uma das mais importantes e

movimentadas  vias  de  transporte  de  Natal,  daria  também  mais  visibilidade  ao  evento  e

diminuiria a possibilidade de confronto com a polícia em caso extremo (como já aconteceu

em outras  cidades)  pelo  grande fluxo de  transeuntes  e  veículos  aos  domingos.  O fim da

caminhada foi programado para acontecer ao lado do Praia Shopping, outro local de grande

movimento nos finais de semana por ser uma opção de alimentação e entretenimento para a

população e turistas. A estratégia de escolha do local se deu em função de assegurar uma

maior tranquilidade e menos transtornos possíveis para realizar o evento.

Uma outra  preocupação principal  era  a  divulgação da Marcha da Maconha,  para

atingir a maior quantidade de pessoas possível no dia do evento. Para isso, foi adotada uma

estratégia  de  divulgação  intensiva,  realizada  individualmente  e  também  em  mutirões  de

panfletagem  dos  folders produzidos  pelo  Coletivo  nacional  da  Marcha  da  Maconha  em
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eventos e lugares movimentados na cidade entre abril e maio, como shows, circuitos culturais,

praias, etc. Mesmo fora das datas e locais programados para a panfletagem, quem quisesse

poderia distribuir livremente o material para ajudar na divulgação. Quanto a isso não havia

organização  muito  fechada.  Qualquer  pessoa  interessada  poderia  pegar  uma  quantidade

qualquer  de  panfletos  com  os  organizadores  e  distribuir  quando  achasse  conveniente.

Algumas  pessoas  faziam  isso  dentro  dos  ônibus,  por  exemplo.  Várias  pessoas  ficaram

responsáveis por comparecerem em eventos e fazerem a divulgação do material que continha,

além das datas de realização do evento em diversas cidades do país, informações sobre a

maconha,  a  atual  lei  de  drogas,  as  consequências  da  criminalização  e  o  propósito  da

manifestação. 

Ilustração 5: Folder de Divulgação da Marcha da Maconha 2011 (Frente)
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No dia do evento, a situação foi bem diferente do que transcorreu durante o período

de organização. Naquele sábado, dia  27 de maio,  a concentração da Marcha da Maconha

estava marcada para as 14 horas no largo do Bar Astral, no calçadão da praia de Ponta Negra,

mas, para os organizadores, os preparativos começaram por volta das 10 horas da manhã.

Assim, eles passaram a reunir o material de divulgação, faixas e cartazes, a confirmar o carro

de som, além de terem chegado mais cedo ao local da concentração para acertar os últimos

detalhes com a Polícia Militar, tudo isso algumas horas antes da concentração. No horário

marcado, os organizadores estavam todos lá: Leilane, Isabela, Marcelo, Rinaldo e Diego, além

de outros que estavam responsáveis pelas faixas, panfletos e outros preparativos.  Com as

faixas estendidas no chão, eles esperavam ansiosos pela chegada dos participantes. Quando eu

mesma cheguei, pouco mais de 15 pessoas estavam no local. Em sua maioria, eram os que

estavam envolvidos de alguma forma na organização da Marcha. O clima de apreensão era

visível, afinal ninguém sabia quantas pessoas realmente apareceriam para a manifestação, e,

Ilustração 6: Folder de Divulgação da Marcha da Maconha 2011 (Verso)
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numa  Marcha  como  esta,  se  espera  visibilidade  pela  quantidade  de  pessoas  presentes,

destoando do movimento habitual da rua, fazendo barulho, chamando a atenção.

A Polícia Militar e o Poder Judiciário também já estavam lá, concentrados em uma

escada em frente ao local da concentração. Algumas equipes de reportagem das televisões

locais também começaram a chegar, pedindo declarações e entrevistas aos organizadores.

Ilustração 7: Concentração da Marcha da Maconha 2011 na praia de Ponta Negra
com a presença da Polícia Militar e do Poder Judiciário ao fundo.
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Na concentração, a cada vez que chegava uma pessoa conhecida ou caracterizada

para o evento,  era  muito bem recebida,  vindo a somar ao grupo ainda tímido sentado na

grama, enquanto as faixas ficavam estendidas no chão em frente do calçadão. Aos poucos,

esse aglomerado foi aumentando, tomando todo o gramado, se colocando em pé ao redor, mas

ainda de forma contida, reunida em pequenos grupos, apenas conversando e observando. Foi a

chegada do grupo de percussão Pau e Lata42 que deu unidade às pessoas ali presentes. Com as

primeiras  batidas  nos  tambores  de  plástico,  a  maioria  das  pessoas  que  estavam sentadas

levantaram  e  se  animaram  para  cantar  os  primeiros  refrões,  acompanhando  o  som  da

percussão, quando o barulho das muitas vozes, falando e rindo ao mesmo tempo, se tornou

unívoco e as primeiras estrofes foram escutadas por todos que acompanhavam com olhares

curiosos aquela confusão de pessoas reunidas ali, chamando os presentes para se reunirem e

darem movimento a passeata: “vem, vem, vem pra marcha vem, seus maconheiros!” Aos

poucos, mais pessoas foram chegando e se juntando aos outros, aumentando a área ocupada

42 Trata-se de um grupo de percussão formado por alunos da UFRN através de um projeto de extensão da 
instituição, que utiliza latas e cordas para fazer seus instrumentos.

Ilustração 8: Faixas estendidas no chão durante a concentração da Marcha da
Maconha 2011
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pela concentração que deveria começar a se deslocar em breve.

Dezenas  de pessoas se aglomeraram formando um conjunto colorido e barulhento,

mas a cor verde, em clara referência à folha da maconha, e as cores da bandeira da Jamaica –

amarelo, vermelho e verde –  se destacavam entre cartazes, faixas e bandeiras. Olhares

desconfiados em todas as direções demonstravam a preocupação e a desconfiança dos

manifestantes quanto a presença da polícia, logo ao lado, em estado de atenção, com armas e

cassetetes ao alcance das mãos, prontos para agir a qualquer desconfiança de atos ilegais.

Câmeras e flash por todos os lados buscavam fotos, filmagens e entrevistas  para registrar e

noticiar o evento. Com a presença da imprensa, ficava fácil localizar os organizadores entre as

dezenas  de  pessoas  ali  reunidas. Eram  eles os mais assediados pelos repórteres que

procuravam por entrevistas para explicar quais os objetivos daquela mobilização e também

eram eles  que estavam em contato com os comandantes da ação policial para os últimos

esclarecimentos quanto as normas de conduta estipulados para que o ato ocorresse com

tranquilidade.  Havia  ainda  uma presença  mais  conhecida  entre  os  manifestantes,  que  não

passou desapercebida. O neurocientista Sidarta Ribeiro, professor da UFRN e incentivador do

movimento antiproibicionista, estava presente na manifestação de forma discreta,  mas não

deixou de ser abordado para dar seu parecer a uma equipe de televisão sobre os efeitos e

danos causados pela maconha e sua opinião sobre a Marcha da Maconha.

 Em ritmo devagar, a massa de gente começou a se movimentar, sempre cantando

versos que pediam a legalização da maconha, enaltecendo a maconha e seu uso, além de

afirmar a identidade de “maconheiro” dos integrantes da mobilização. Podemos citar, dentre

os  versos que foram cantados,  os  seguintes: “Dilma Roussef, legalize o beck!”;  “eu sou

maconheiro, com muito orgulho, com muito amor”; “ei, polícia, maconha é uma delicia!.

Do calçadão da praia de Ponta Negra, a Marcha foi seguindo por aproximadamente

mais dois quilômetros, sendo completamente tomada uma das faixas da Avenida Engenheiro

Roberto Freire, a principal via de transporte para a praia, pelos participantes e pelo carro de

som  contratado  para  a  manifestação.  Do  caminhão,  os  organizadores  pediam  para  tocar

músicas que tratassem da maconha e puxavam palavras de ordem, tal como: “arroz, feijão,

maconha e educação”. Ao mesmo tempo, durante o transcurso, os panfletos foram distribuídos

aos passantes que reagiam de formas variadas ao conteúdo da manifestação. 
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Ilustração 9: Começo do percurso da Marcha da Maconha 2011, ainda no calçadão
da Praia de Ponta Negra

Ilustração 10: Subida da Marcha da Maconha do calçadão da Praia de Ponta Negra
para a Av. Eng. Roberto Freire
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Estimo que cerca de 300 a 400 pessoas participaram da manifestação43. No entanto,

não houve nenhum problema com a polícia, que acompanhou todo o percurso. Foi seguida a

orientação, repetida inúmeras vezes pelos organizadores desde a divulgação do evento, de não

haver  consumo  de  maconha  durante  a  Marcha,  cuidado  que  foi  cumprido  por  todos  os

manifestantes, já que não houve qualquer registro de prisão pelo ato. Em caso de qualquer

eventualidade, o advogado da Marcha da Maconha, esteve presente durante todo o evento,

acompanhando o Comandante da PM responsável pela operação.

Durante o percurso da Marcha, os desentendimentos entre alguns dos organizadores,

já discutidos em capítulo anterior, se tornaram brigas mais explícitas durante a manifestação.

Não  era  necessário  ser  um  pesquisador  atento  para  perceber  o  mal-estar  entre  os

organizadores. Presenciei momentos em que, por exemplo, pedir uma informação a um dos

organizadores sobre a função que outro estava responsável foi motivo para ser destratado. O

43 Não há dados oficiais sobre o número de participantes, algumas pessoas consideraram que havia muito mais do
que o número que apresento, outras acham que havia menos, apresento uma média das opiniões que ouvi.

Ilustração 11: A Marcha da Maconha ocupando uma faixa da Av. Eng. Roberto
Freire
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evento  foi  conduzido  de  forma  descentralizada,  cada  um  cuidando  de  uma  coisa,

comunicando-se apenas o necessário.

Com os  percalços  e  a  euforia  da  manifestação,  os  organizadores  esqueceram de

sortear o prêmio da rifa, que só foi sorteado um mês depois, durante a reunião de avaliação da

Marcha, em junho.

Apesar dos desentendimentos internos, o  acordo firmado com o ministério público

para a realização da Marcha da Maconha em Natal que previa que o encerramento teria que

acontecer no máximo até as 17 horas e que  os manifestantes teriam meia hora para

dispersarem o ato e deixarem o local foi cumprido e, como planejado, no ato de encerramento

diversas falas foram feitas no microfone do carro de som pelos organizadores e, nessas falas,

estavam  incluídas  as  outras  demandas  que  interessam  a  essas  pessoas,  numa  clara

demonstração da proximidade entre estas demandas e da importância que todas elas têm para

os  organizadores  da  manifestação.  Nesse  momento,  a  questão  LGBT  foi  ressaltada  por

Leilane no sentido de dar visibilidade às suas demandas específicas e a garantia dos seus

direitos, numa clara exposição de ampliação dos propósitos da Marcha da Maconha enquanto

reivindicação pública de direitos sociais, articulada ao movimento. Por fim,  o desfecho se deu

com os discursos sobre a descriminalização e legalização da maconha, agradecimentos aos

presentes pelo exemplo de civilidade demonstrado no evento,  mas algumas críticas foram

também tornadas públicas sobre a forma como os organizadores estavam agindo no Coletivo.

Por  exemplo,  durante  o  ato  de  encerramento,  após  os  discursos  dos  organizadores,  um

participante pegou o microfone e declarou que não fazia parte do  Coletivo Cannabis Ativa,

nem da organização do evento, mas convocava uma reunião de avaliação da manifestação,

acusando os organizadores da Marcha de aparelhar politicamente o movimento, o que gerou a

indignação dos organizadores.

Depois do ato, todos se deslocaram para a festa organizada em espaço fechado para

comemorar o sucesso da  realização da segunda edição da Marcha da Maconha em Natal,

onde  tocaram  três  bandas  locais,  que  apoiaram  a  Marcha  da  Maconha  e,  por  isso,  não

cobraram cachê. Duas delas eram bandas de  reggae e a terceira tocava músicas tratando da

maconha, em um estilo que misturava Drum and Bass, Dub e pop.

Não acompanhei a festa, mas segundo os relatos e comentários posteriores, este foi o
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momento  em que  ao  mesmo  tempo  que  os  ânimos  se  acalmaram,  aconteceram algumas

discussões pontuais no início da festa sobre os desentendimentos que aconteceram durante a

Marcha  da  Maconha.  As  duas  principais  organizadoras  discutiram sobre  as  acusações  de

arbitrariedade de uma contra a outra e, sem se entenderem, passaram o resto da festa sem se

falar,  evitando-se  mutuamente.  Esses  desentendimentos  parecem  não  ter  influenciado  na

satisfação de todos quanto a realização do evento de acordo com as expectativas, já que os

relatos foram muito positivos sobre a Marcha e a festa.

A reunião que havia sido convocada para uma semana depois não aconteceu por falta

de  participantes.  Apenas  no  mês  seguinte,  é  que  uma  reunião  de  avaliação  da  Marcha

aconteceu,  convocada  pelos  próprios  organizadores.  Na  reunião,  o  participante  que  havia

provocado  a  organização  do  evento  em seu  desfecho  não  compareceu.  Foram avaliados,

porém, diversos aspectos da manifestação: organização, pontualidade, participação, objetivos

traçados e alcançados, etc. Os organizadores eram os únicos presentes, ou seja, todos aqueles

que ficaram responsáveis por alguma tarefa para a realização do evento e, assim,  em número

menor do que nas últimas reuniões antecedentes à Marcha. Cada um dos presentes teve direito

a  dar  suas  impressões  sobre  a  realização  da  Marcha  da  Maconha  e  em  muitos  pontos

abordados  todos  concordavam,  sobretudo  quanto  ao  sucesso  do  evento.  Por  causa  dos

recorrentes conflitos internos anteriores e no dia da manifestação, alguns dos organizadores

estavam apenas como ouvintes da reunião e não quiseram se manifestar. Apenas no final da

reunião  esclareceram  que  estavam  saindo  do  Coletivo  Cannabis  Ativa. O  motivo  do

desmembramento  era  claro  para  todos,  já  que  antes  mesmo da  Marcha acontecer  alguns

integrantes já vinham se desentendendo e no dia da manifestação isso se tornou explícito e,

após o evento, ocorreu o rompimento final de suas relações, chegando ao ponto de sequer

dirigirem a palavra uns aos outros. As acusações eram de autoritarismo e individualismo por

parte de um integrante que não estava conseguindo trabalhar de forma horizontal  com os

outros componentes do Coletivo. Os que estavam deixando o grupo esclareceram que não

deixariam de atuar  no movimento antiproibicionista.  De qualquer  forma,  as  atividades  do

Coletivo continuaram acontecendo e, nesta reunião, foram colocadas outras possibilidades de

ação para o grupo, embora, até o final de 2011, poucas vezes tivessem realizado atividades. 

Com o rompimento entre os membros do  Coletivo e a criação de novas formas de
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organização, que se encarregariam de planejar a Marcha da Maconha em 2012, a dinâmica das

reuniões e  da própria organização sofreu modificações significativas.  A  discussão sobre o

local de realização da próxima Marcha considerou aspectos diferentes dos levados em conta

no ano anterior. Segurança já não era mais uma preocupação, já que o STF já havia garantido

o direito das Marchas da Maconha acontecerem livremente no país e, além disso, o evento do

ano  anterior  deu  tranquilidade  aos  organizadores  para  preocuparem-se  menos  com  esse

aspecto.  A atenção foi focada para o público que se desejava atingir com a manifestação,

diferentemente da Marcha anterior. Novamente o centro da cidade foi cogitado pela grande

visibilidade, mas para isso a Marcha teria que ser realizada em um dia útil, o que poderia ter

como consequência menos participação, já que durante a semana a maioria das pessoas tem

compromissos  fixos.  A outra  opção,  descartada no ano anterior,  era  a  Praia  do Meio.  De

imediato,  foi  a  opção  aprovada  por  todos,  pois  o  objetivo  era  alcançar  um  público

diferenciado do atingido antes e a Praia do Meio refletia exatamente essa preocupação do

Coletivo, que considerou alcançar a parcela da população que está em contato mais constante

com o tráfico ilegal de drogas, que tem menos acesso às informações “verdadeiras” sobre o

real  problema  das  drogas  e  possíveis  soluções  sobre  a  questão,  segundo  as  opiniões

defendidas no grupo. Ao chegarem a conclusão que atingiriam a um público que não teve

acesso à manifestação no ano anterior, a empolgação foi geral. Foi, então, programada a rota

da manifestação: a concentração seria na Ponta do Morcego, espécie de mirante localizado no

início do calçadão da Praia do Meio, percorrendo a avenida litorânea Presidente Café Filho,

seguindo pela avenida Praia do Forte e terminando o trajeto no Monumento à Bíblia, no final

da avenida, num percurso de aproximadamente 2 quilômetros.

Definido o local, a pauta seguinte foi o horário da manifestação, já que no domingo a

Praia do Meio é frequentada principalmente pela manhã e a partir  do meio dia começa a

esvaziar. O horário de concentração deveria ser mais cedo que a caminhada, para garantir a

reunião de uma quantidade significativa de pessoas para começar  a marchar.  Assim ficou

marcada a concentração às 10 horas da manhã. Alguns se posicionaram de modo contrário,

argumentando que seria  muito  cedo e  haveria  poucos manifestantes  nesse horário,  mas  o

argumento  mais  relevante  foi  mesmo  a  população-alvo.  Sobre  o  argumento  da  falta  de

participantes  no  horário,  chegou-se  a  um  consenso  de  que  as  pessoas  que  estivessem
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realmente  interessadas  no  objetivo  da  Marcha  estariam presentes,  independente  da  hora.

Assim, permaneceu marcada a concentração e foi previsto começar a marchar ao meio dia.

A escolha da Praia do Meio trouxe ainda outra proposta de ação para o Coletivo: a

ideia era fazer um trabalho direto nas comunidades circunvizinhas para tratar do tema das

drogas como forma de embasar a manifestação e difundir informações sobre a questão para

contribuir com o seu melhor entendimento.  Para tanto,  as escolas e centros comunitários

serviriam  de  apoio  para  a  realização  de  atividades  com  as  crianças  e  os  jovens.  As

comunidades de Mãe Luiza, Santos Reis e Brasília Teimosa foram escolhidas para as ações,

mas  tais  atividades  propostas  não  chegaram a  ser,  de  fato,  realizadas,  tanto  por  falta  de

comunicação com os responsáveis pelos locais como pela indefinição de datas. Alguns dias

antes da Marcha, oficinas foram realizadas para confecção de faixas, cartazes e camisetas para

a manifestação,  tal  como havia ocorrido no ano anterior.  Assim,  todos os últimos acertos

foram confirmados,  embora o nervosismo misturado com ansiedade fosse visível entre os

novos organizadores do evento.

No dia 20 de maio de 2012, às 10 horas da manhã, data e horário marcados para a

concentração da Marcha da Maconha, poucas pessoas estavam reunidas na Ponta do Morcego.

Aos poucos, mais pessoas foram chegando, mas a concentração estava atrasada. Em um canto

da rua, algumas pessoas ainda pintavam faixas. A saída estava programada para as 12 horas,

porém neste horário poucas pessoas estavam reunidas no local – menos de 100 provavelmente

–  e  a  estrutura  prevista  para  a  saída  da  Marcha  também não  estava  completa:  parte  dos

organizadores começou a chegar neste horário, o carro de som contratado também não estava

no local. Depois, soube que o carro de som havia ‘furado’ o compromisso e não apareceria, o

que fez os organizadores tentarem contatar outros dois carros de som em cima da hora, mas

sem sucesso.

Com a chegada da Polícia Militar, que acompanharia o andamento da Marcha por

volta do meio dia, foi estipulado o horário máximo para o início da passeata: 13 horas. Na

conversa entre organizadores e os comandantes da ação policial, ficaram acordadas algumas

ressalvas para que o ato acontecesse sem maiores incidentes: 1) em caso de uso ou apologia

por parte de algum dos manifestantes, a polícia teria liberdade de agir em conformidade com a

lei sobre o infrator; 2) não seriam toleradas ofensas, desacato, provocação ou qualquer outra
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forma de investida contra a PM;  3) não seria permitido ocupar mais de uma faixa durante o

trajeto, tendo em vista que o trânsito seria controlado pelos policiais  apenas em uma via,

ficando a outra  resguardada para  a  manifestação.  Este  espaço deveria  ser  respeitado para

evitar  acidentes,  assim como havia  sido  acordado na  Marcha  anterior.  O diálogo entre  o

Tenente da Polícia Militar, chefe da operação, e alguns dos organizadores foi muito tranquilo,

inclusive presenciei brincadeiras e conversas amistosas entre eles. Logo depois do acordo com

a PM, o grupo musical percussionista Pau e Lata, que tinha também acompanhado a Marcha

de 2011, começou a tocar, estimulando os participantes, sentados na sombra ou dispersos, a se

juntarem ao grupo para dar início à caminhada.

Ilustração 12: Concentração Inicial da Marcha da Maconha 2012, na Ponta do
Morcego
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Por volta das 12:45, os primeiros passos foram dados, sem carro de som, as palavras

de ordem eram puxadas pelos organizadores em voz alta e as repetições se seguiam até ser

ouvido outro refrão e todos repetirem, sucessivamente. As batidas do Pau e Lata davam o tom

e a vibração das estrofes cantadas por todos. O clima entre os participantes era de festa,

alegria e descontração. Desde a concentração, várias pessoas estavam bebendo cerveja.

Máscaras, balões, fantasias e adereços relacionadas ao consumo de maconha divertiam os

manifestantes que caminhavam a passos lentos, numa mistura de dança e caminhada ao ritmo

das rimas cantadas em coro. A cor predominante, inclusive dos balões que coloriam a

manifestação, era novamente o verde em clara referência à cannabis. Pelo trajeto ser à beira

mar, pouca roupa cobria os corpos dos manifestantes, grande parte com roupas de banho, o

que permitiu que pinturas também adornassem os manifestantes em várias partes do corpo

com palavras – Legalize já, marcha da maconha – e folhinhas da cannabis em referência ao

tema da manifestação.

Ilustração 13: Marcha da Maconha 2012, na Praia do Meio – visão frontal.
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Na rua, a reação das pessoas era bem variada.  Algumas criticavam, achando um

absurdo a proposta da manifestação, mas  outras apoiavam, entravam na passeata, riam e

aplaudiam. Algumas pessoas chegavam a perguntar aos participantes “onde estava a erva” e

recebiam negativas como respostas, já que era proibido e arriscado portar ou fumar maconha

durante a marcha, tendo em vista a presença da polícia durante todo o percurso. Ainda assim,

em alguns momentos da caminhada, foi possível sentir o cheiro de maconha e, olhando com

atenção, cheguei a identificar um pequeno grupo fumando seu baseado. Pelo que presenciei,

os policiais não perceberam este cheiro em nenhum momento, já que não houve nenhuma

ação policial no sentido de repreender alguém.

No meio do trajeto, os organizadores contrataram improvisadamente um ambulante,

vendedor de CDs da praia para acompanhar a caminhada  e tocar músicas de reggae ou

aquelas conhecidas com alguma ligação ao uso da maconha, o que ajudou a renovar o ânimo

dos participantes, expostos ao forte  sol  logo no início da tarde e que, até então, levavam a

Marcha com “palavras de ordem”, rimas e estrofes cantadas coletivamente a plenos pulmões.

Ilustração 14: Marcha da Maconha 2012, na Praia do Meio – visão lateral.
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Ao chegar próximo ao final do trajeto, os manifestantes se encaminharam para uma marginal

à direita da avenida principal,  quando a PM se retirou, e o fim do evento aconteceu sem

presença policial. Contudo, se a Marcha seguiu pacificamente, sem qualquer incidente até o

ato final, ao chegar no monumento à Bíblia Sacra, um dos organizadores subiu na escultura e

colocou nele uma faixa com uma folha de maconha e depois o “baseado gigante”  feito de

papel, que havia sido  carregado como estandarte durante a caminhada. Neste momento, a

unidade militar local,  que fica no outro lado da avenida exatamente em frente ao monumento

à Bíblia Sacra interviu com truculência contra os organizadores,  obrigando-os a retirar os

objetos de cima da escultura, causando a indignação de alguns organizadores.

Ilustração 15: Desfecho da Marcha da Maconha: os manifestantes colocando adereços
no monumento.
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Após este momento de tensão, a finalização do ato ocorreu sem problemas: sem

carro de som. Uma das lideranças começou a ditar em jogral a fala final da manifestação,

agradecendo o esforço da organização, a presença dos participantes e comemorando a

realização pacífica e organizada do movimento. Por volta das duas da tarde, o ato chegou ao

fim, quando  pude perceber que havia menos pessoas que na Marcha do ano anterior. Em

seguida, começou a dispersão dos manifestantes.

Durante o percurso, muitos dos manifestantes reclamavam do horário marcado para a

concentração como um fator que contribuiu para a menor participação de pessoas no evento.

Em algum momento da passeata, ouvi um rapaz dizendo: “tem mais gente encarnando no

setor II do que na Marcha da Maconha”, o que reflete a ausência de muitos dos

“maconheiros” conhecidos dos integrantes do movimento. Em 2012, estimo que estiveram no

máximo 200 pessoas presentes na Marcha. Reparei a  ausência de pessoas importantes do

movimento: Leilane e Marcelo, integrantes que encabeçavam o movimento desde 2010 não

estavam presentes durante toda a caminhada, provavelmente por causa dos conflitos ocorridos

no ano anterior. Leilane chegou após o ato final e conversou com alguns amigos que ainda

estavam no local, mas a maioria já havia dispersado. Outra pessoa importante do movimento

que não esteve presente foi Isabela, uma das principais organizadoras dos anos anteriores, ela

se afastou, em 2012, da organização da Marcha da Maconha e não estava em Natal no dia do

ato.

Embora tudo tenha corrido tranquilamente, foi possível perceber algumas diferenças

entre a manifestação de 2011 para a de 2012. A estrutura planejada para o ano anterior foi

mais organizada e articulada, como o carro de som contratado, um minitrio elétrico com alta

potência sonora, que reproduziu durante a caminhada as falas dos organizadores com

ponderações esclarecedoras sobre a política de drogas no país, a possibilidade de uso

medicinal, os danos sociais da política repressiva e do tráfico ilegal de drogas, etc. O material

produzido para o ato de 2011,  faixas e cartazes e material informativo distribuídos durante a

Marcha davam um caráter mais esclarecedor do propósito do ato e dos efeitos e danos

causados não apenas pela maconha, mas também por outras drogas lícitas e ilícitas assim

como seus possíveis usos benéficos. 

Já em 2012 a falta desta infraestrutura não inviabilizou a difusão de informações
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sobre o assunto, porém de forma menos enfática e direta. Pela falta de um carro de som ou

megafone não houve nenhum discurso, apenas frases e rimas que passavam a intenção da

Marcha de forma pontual, com menos informações, embora os cartazes ainda passassem

mensagens sobre o tema. As músicas improvisadas no carrinho do vendedor ambulante

também faziam referência ao uso de maconha, mas não tinham informações sobre isso. Minha

impressão foi que, neste ano, havia um clima maior  de descontração e festa do que

propriamente de informação e protesto, tal como no ano anterior, embora nenhuma das formas

descaracterize a proposta de mobilização social e política.

4.1. Marchas da Maconha: Ritual, Simbolismo e Mobilização Política

Ao  acompanhar  a  realização  das  duas  Marchas  da  Maconha  aqui  descritas,  foi

interessante observar as diferenças entre elas. A começar pelas pessoas que organizaram os

eventos, em quantidade e dedicação, foi possível perceber que a partir daí, derivam as maiores

diferenças. A organização da Marcha de 2012 não contava mais com tamanho engajamento

político dos militantes do ano anterior, mais coesos coletivamente em suas propostas, mas, por

sua vez, era composta por um número maior de pessoas com maior pluralidade de interesses e

propostas.  Desta  forma,  a  primeira  contraposição  foi  que,  no  ano de  2011,  a  Marcha  da

Maconha tinha sido organizada por um grupo bem menor de pessoas, porém mais engajado na

sua realização (apesar  dos conflitos,  que se sucederam),  em oposição à  Marcha de 2012,

quando o grupo era maior, porém com menos articulação interna.

Talvez exatamente pelo primeiro grupo ser mais coeso e por ter uma dinâmica mais

centralizada é que foi possível organizar cada detalhe do evento. As faixas e camisetas foram

pintadas  no  dia  anterior,  materiais  informativos  para  serem entregues  aos  participantes  e

transeuntes  haviam  sido  impressos  com  alguns  dias  de  antecedência  e  foram  dobrados

coletivamente no mesmo dia da oficina de faixas e camisetas,  o carro de som contratado

estava confirmado também dias antes e a divulgação havia sido feita de forma intensiva e

extensiva  durante  mais  de  um mês  antes  do  evento  até  sua  véspera.  Além disso,  todo  o

percurso  estava  cronometrado  para  acontecer  dentro  do  tempo  previsto  pelo  Termo  de



154

Ajustamento de Conduta assinado por Isabela. Esta preparação minuciosa resultou no sucesso

absoluto  do  evento,  segundo  as  impressões  e  comentários  de  todos,  tanto  em termos  de

participação quanto de organização.

No caso do evento de 2012, ele foi criticado nos mais diversos aspectos, inclusive

por falhas que foram percebidas por qualquer pessoa desavisada que chegasse no local no

horário marcado. Não havia nenhuma faixa anunciando o evento. Apenas cerca de uma hora

antes  do horário previsto para o início do percurso,  as  primeiras  faixas começaram a ser

pintadas. Também não havia sido impresso qualquer tipo de material informativo para ser

distribuído durante a manifestação, o que caracterizou uma grande falha apontada por muitas

pessoas sobre a função informativa e esclarecedora que a manifestação deveria ter. Faltando

pouco mais de meia hora para o início da caminhada, se espalhou a notícia que o carro de som

não compareceria. Assim, iniciou-se uma corrida contra o tempo através do uso de celulares

para se encontrar números de outros carros de som que pudessem “quebrar o galho”, sem

nenhum sucesso. O jeito foi improvisar e chamar, já no meio da caminhada, um vendedor

ambulante de CDs de música para emprestar sua caixa de som à manifestação. 

A divulgação do evento foi feita de forma esporádica e pouco abrangente na cidade,

o que pode ter motivado a pouca participação da Marcha de 2012, se comparada à do ano

anterior. Os imprevistos em cima da hora resultaram no atraso da saída do percurso, o que

gerou desentendimentos entre os organizadores e a os Policiais Militares, que acompanharam

a manifestação. Por fim, no ponto final da caminhada, houve outro desentendimento com os

policiais em razão da subida de dois manifestantes no monumento existente no local.

As diferenças entre os eventos geraram diversas críticas sobre a Marcha de 2012.

Ouvi diversos comentários sobre a desorganização e a falta de propósito da manifestação,

inclusive o argumento de que a Marcha da Maconha tem um propósito político, social e que

necessita ser informativo para expor sua proposta. Rebatendo a crítica, outros afirmavam que

a manifestação tem que ser uma festa, uma comemoração, com sentido de expor que existem

usuários que se orgulham de serem maconheiros e que não necessariamente tem a função de

espalhar conhecimento sobre as drogas ou a maconha. Essa é uma questão interessante: o que

são as Marchas da Maconha? E afinal, qual o seu papel? Expressar uma posição política ou

ser uma grande “festa da maconha”?
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Na década de 1980, Edward MacRae (1982) escreveu um interessante artigo onde

discute sobre uma questão bem semelhante, a postura dos homossexuais da época sobre sua

afirmação social, exposição pública e forma de reivindicação coletiva de direitos, apontando

para  o mesmo contraste  e  críticas  que encontrei  no  movimento  antiproibicionista  entre  a

militância política “séria” e a percepção lúdica e festiva de outra parte dos organizadores e

manifestantes. Sobre isso MacRae escreve:

Frequentemente  este  tipo  de  atuação  “fechativa”  é  criticado por  militantes
mais sérios dos movimentos homossexual e feminista que dizem que além de
ser uma reprodução de estereótipos  ele  não leva a nenhuma mudança,  seu
humor funcionando mais como uma forma de anestesia. […]
O que provavelmente mais irrita aqueles militantes é a falta de seriedade da
“fechação”, pois quando todos os valores se tornam objetos de zombaria, nem
a própria militância escapa.
Por ridicularizar todos os valores da sociedade, a “fechação” parece roubar os
militantes de pontos de apoio para as suas reivindicações e talvez seja esta a
chave para a compreensão do seu poder, que está além da militância social e
em um nível  existencial  profundo  nos  remete  ao  aspecto  lúdico  de  nossa
existência. (MACRAE 1982:110)

Os relatos apresentados por MacRae remetem à mesma questão que apareceu nas

discussões e críticas do movimento antiproibicionista. Quanto a isto, é necessário perceber

que  uma  forma  de  ação  coletiva  não  inviabiliza  nem  deslegitima  a  outra,  ao  contrário,

conferem pluralidade  para  um movimento  que  tem propostas  diversas  sobre  uma mesma

questão  e,  quando  discute  teoricamente  sobre  o  tema,  tem  ciência  que  não  quer  ser

reconhecida  como  uma  demanda  fechada  para  fins  sérios  e  específicos,  tal  como,  por

exemplo, o uso medicinal da maconha. Se dentre os argumentos principais estava o direito ao

corpo  e  ao  uso  recreativo  e  lúdico,  porque  não  expressá-lo  também  nas  manifestações

políticas?

Como  coloquei  antes,  nenhum  dos  argumentos  exclui  o  outro  e  no  caso  das

manifestações que reivindicam direitos, embora seja interessante que haja a preocupação com

a difusão  de  informações  e  com um propósito  também político  do  posicionamento  e  da

intenção  do  evento.  Os  argumentos  que  apresentei  nos  capítulos  anteriores,  que  são

constantemente acionados nas discussões antiproibicionistas, fazem parte das motivações e
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intenções de um movimento que propõe mudanças políticas e sociais sobre as drogas. Se as

dificuldades  são percebidas  pelo  próprio movimento,  além dos impasses  enfrentados para

expandir  as  discussões  específicas  sobre  as  drogas  para  mais  pessoas,  não  diretamente

envolvidas ou interessadas no assunto, como comentei antes, seria interessante, portanto, que

nas  manifestações,  quando  os  militantes  tomam  as  ruas  e  encontram  um  público

completamente diferente e variado do que congrega nas suas atividades internas, fornecessem

informações e divulgassem as suas propostas sobre o tema. Porém, estas estratégias podem

conviver (e convivem) em manifestações que agregam muitas pessoas, diferentes entre si e

que se expressam também de maneira variada, algumas inclusive mais dispostas a brincar,

zoar e festejar do que propriamente reivindicar seriamente, o que também caracteriza uma

forma de protesto e manifestação. Como bem apontou MacRae (1982) ao concluir o texto que

acabo de citar:

Sempre haverá aqueles que lembrarão que a luta é séria,  que travestis  são
regularmente  torturados  e  mortos  e  que  muitos  homossexuais  são
desrespeitados em sua dignidade humana. Eles tem razão e a luta por melhores
condições  de  existência  sempre  é  válida.  Porém é  bom que  fique  sempre
lembrado  que  seus  novos  valores  também  são  arbitrários  e  não  são  de
nenhuma forma “naturais”. (MACRAE 1982:111)

Da mesma forma, imagino ser inviável tentar impor uma forma “correta” ou única de

se portar nas manifestações do movimento antiproibicionista, justamente em razão do caráter

heterogêneo dos seus participantes, tal como mostrei no segundo capítulo sobre as trajetórias

dos principais organizadores do Coletivo Cannabis Ativa, que se tinham paralelos comuns era

também plural. Além disso, creio que a própria forma como as manifestações são organizadas

reflete essa articulação entre seriedade e festejo. Embora o propósito da Marcha da Maconha

seja iminentemente político e reivindicatório com suas palavras de ordem, discursos e faixas,

a realização das manifestações, com balões e música, inspiram a descontração e o próprio

contexto de reunião de muitas pessoas, inclusive conhecidas entre si, estimula e alimenta a

comemoração ou celebração coletiva. É preciso lembrar também que o simples fato de se ir às

ruas para fazer reivindicação em favor da legalização do uso de drogas é um direito que foi

garantido muito recentemente e isso também é um motivo de comemoração para este grupo,
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que acredita  fortemente  na  conquista  e  garantia  de  seus  direitos  sociais  através  das suas

manifestações.

Baseando-me  no  trabalho  de  Cristiane  de  Alencar  Chaves  (2001),  que  analisa  a

Marcha Nacional dos Sem-terra, foi possível fazer uma aproximação do evento estudado pela

antropóloga com as Marchas da Maconha discutidas aqui, sobretudo quanto às formas gerais

das manifestações públicas, embora os dois eventos tenham significações e objetivos políticos

bem  distintos,  sem  contar  as  diferenças  de  composição  interna  e  de  trajetória  de  seus

participantes. Em um sentido mais geral, a autora define as marchas como um ritual: 

É uma forma cultural transtemporal e presente em diferentes tradições, dotada
de características distintivas que permitem reconhecê-la, conquanto passível
de  ser  revestida  de  significados  os  mais  diversos.  Como  forma  cultural
estereotipada,  as  marchas  são  passíveis  de  classificação  entre  os  rituais,
eventos  públicos  padronizados,  embora  permitam  performances  variáveis
conforme o contexto. (CHAVES 2001:139)

Mas para pensarmos estes eventos em termos de rituais, é interessante recorrermos à

uma  breve  conceituação  sobre  o  que,  ou  como,  são  caracterizados  os  rituais.  Para  isso

podemos  considerar  os  apontamentos  de  Mariza  Peirano  (2003)  sobre  os  rituais  e  suas

diversas naturezas que, segundo essa autora, podem ser profanos, religiosos, festivos, formais

ou informais, etc, mas o que os define não é a natureza do evento, mas sua forma específica

de  realização  e  representação,  sua  correspondência  com  valores  e  conhecimentos  do

cotidiano, ou seja, seu potencial de expressão. Peirano recorre à definição do antropólogo

Stanley Tambiah (1985) para explicar que

O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é constituído de
sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expressos
por múltiplos meios. Estas sequências têm conteúdo e arranjo caracterizados
por graus variados de formalidade (convencionalidade), estereotipia (rigidez),
condensação (fusão) e redundância (repetição). A ação ritual nos seus traços
constitutivos pode ser vista como performativa em três sentidos: 1) no sentido
pelo qual dizer é também fazer alguma coisa como um ato convencional; 2) no
sentido  pelo  qual  os  participantes  experimentam  intensamente  uma
performance que utiliza  vários meios  de comunicação e 3),  finalmente,  no
sentido  de  valores  sendo  inferidos  e  criados  pelos  atores  durante  a
performance. (TAMBIAH apud PEIRANO 2003:11)
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Assim, a ação ritual da qual Tambiah nos fala e que Mariza Peirano compartilha,

pode ser  aplicada  à  forma de  manifestação  que  os  integrantes  das  Marchas  da  Maconha

desempenham, proclamando palavras de ordem que expressam o propósito da manifestação,

compartilhando uma performance que exprime posicionamentos, intenções e valores sociais

associados aos seus ideais e pontos de vista sobre o consumo da maconha. Aliás, vale dizer

que dos meios variados de comunicação referidos por Tambiah, podemos incluir a diversidade

de formas de expressão que acabamos de colocar,  já que estas formas festivas e políticas

podem  ser  reconhecidas  simultaneamente  como  formas  comunicativas  com  um  mesmo

propósito.

É importante observar que a ordenação das pessoas na composição das Marchas da

Maconha estava organizada para expor suas propostas e interesses, a começar pelas faixas

maiores iniciando a manifestação, com algumas das lideranças do movimento que revezavam

o  megafone  proclamando  frases,  chamadas  e  palavras  de  ordem  sobre  o  propósito  da

manifestação. Em seguida, logo atrás, outras pessoas, geralmente ligadas à organização do

movimento, exibindo cartazes colaboram com a comunicação visual e, depois, a participação

dos percursionistas do Pau e Lata dava ritmo à caminhada e animava os participantes que

seguiam as principais lideranças. Por último, o carro de som fechava a reunião conjunta de

pessoas  em  uma  forma  organizacional  única,  existindo,  tal  como  ocorreu  em  2011,  a

divulgação de informações e tocando músicas para chamar a atenção das pessoas que estão na

rua, nos carros e ônibus e observam o evento. Nos dois anos, a polícia esteve presente de

forma bastante pacífica, formando um cordão de contenção tanto dos manifestantes em uma

das faixas, quanto dos carros na outra faixa da rua.

Além disso, vale destacar que existe um simbolismo associado à maconha, que é

incorporado pelos próprios usuários e participantes da marcha. Eles ficavam bem evidentes na

manifestação. Estes símbolos estão presentes nas roupas, bandeiras, cartazes e até mesmo nas

músicas escolhidas para tocar durante a caminhada. Muitos deles remetem diretamente ao

reggae, estilo musical e cultural jamaicanos, representados não só pelas músicas como pelas

cores da bandeira do país, verde, amarelo e vermelho. Outras referências, ligadas aos hippies

e a um estilo de vida alternativo também podem ser percebidos nas roupas de tecidos leves,

soltos e coloridos e nos ideais de liberdade e paz que são associados ao consumo da maconha
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e seus efeitos. Além disso, a cor verde é sempre exaltada em referência à planta da maconha.

A mistura destes elementos confere à manifestação um ar festivo, animado e colorido

que, entre os participantes, agrega-se ao propósito político do evento.  Em 2011 o aspecto

político não ficou desvalorizando já que a divulgação de informações através de panfletos e

do carro de som supriram este objetivo. Já em 2012, como coloquei anteriormente, a falta de

panfletos, de um carro de som e até mesmo do megafone, fez com que a Marcha da Maconha

fosse realizada sem divulgação dos seus propósitos políticos, o que deu a manifestação um

aspecto, sobretudo, festivo.

Estes aspectos, festivo e político, já discutidos anteriormente, são característicos não

apenas  da  Marcha  da  Maconha  mas  também de outras  movimentos  sociais  que  realizam

manifestações  pelas  suas  demandas.  Há  exemplos  em  que  esse  tipo  de  evento  público

tornaram-se grandes festas em comemoração das conquistas políticas já alcançadas, mantendo

o  propósito  de  esclarecer  questões  relevantes  para  os  movimentos,  como  é  o  caso  das

conhecidas Paradas do Orgulho Gay ou LGBT, que reúnem milhares de pessoas todos os anos

nas cidades em que são realizadas. De forma festiva também são encerradas manifestações

que reivindicam demandas ainda não conquistadas, como as Marchas dos Trabalhadores Sem-

Terra, que pedem a reforma agrária e moradia e que, apesar de manterem com seriedade seus

propósitos e demandas, também comemoram seus eventos.

Nas Marchas da Maconha que acompanhei, pude perceber as formas singulares que a

questão da descriminalização e da legalização podiam ser entendidas e reivindicadas pelos

participantes  das  manifestações.  De  forma  bem-humorada  ou  “politicamente  correta”,  as

Marchas  apresentaram formas  de expressão múltiplas,  mas  sempre orientadas  pelo desejo

pessoal de que o consumo da maconha deixe de ser considerado um crime, o que conferia um

aspecto Coletivo à pluralidade individual.

Assim,  as  Marchas  da  Maconha podem ser  entendidas  como a  expressão  de um

grupo que entende a questão das drogas de forma oposta à atualmente aceita na sociedade.

Pelos seus poderes reguladores e, como rituais, elas podem ser vistas como expressão tanto do

posicionamento dos participantes – que compartilham daquele ideal manifestado – quanto

uma forma de  exposição  e  busca  de  reconhecimento  e  de  aceitação  pela  sociedade mais

ampla,  já que “os rituais  podem ser utilizados como formas legítimas de manifestação do
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dissenso,  tornando-se  instrumentos  de  construção  de  novas  legitimidades,  âncoras  de

ordenamentos sociais alternativos” (CHAVES 2001:140). 

É neste sentido, de busca por reconhecimento e de novas legitimidades, que vale

considerar a teoria dos rituais como extremamente válida, enquanto elemento heurístico de

análise antropológica, para materializar, tornar humana e pessoal as reivindicações colocadas

pelos movimentos sociais de forma mais ampla. Assim, poderemos entender os significados e

a própria relevância de eventos como as Marchas da Maconha, enquanto rituais que exibem

elementos extraordinários e representativos das posições, das ideias e interesses defendidos

pelos grupos sociais que os organizam e se mobilizam através deles. Ao empreendermos essa

tentativa de compreensão, há o esforço de encontrar, na confluência das formas de expressão,

o propósito único e comum que agregou os participantes e organizadores das Marchas da

Maconha em um ritual, ao mesmo tempo, político e festivo. Assim, concebemos a ação ritual

das  manifestações  como sendo  carregadas  de  intencionalidades  e  significados  partilhados

coletivamente, pois, tal como disse Marcel Mauss (1974), a quem sigo e concordo, em tais

que ocasiões, 

Todo  o  corpo  social  é  animado  de  um  mesmo  movimento.  […]  Este
movimento rítmico, uniforme e contínuo, é a expressão imediata de um estado
mental em que a consciência de cada um é arrastada num único movimento,
numa  única  ideia,  alucinante,  a  da  meta  comum.  Todos  os  corpos  têm o
mesmo balanço, todos os rostos a mesma fisionomia, todos as vozes o mesmo
grito,  sem contar  a  profundidade  da  impressão  produzida  pela  cadência,  a
música e o canto. Vendo todas as faces a imagem do seu desejo, ouvindo em
todas  as  bocas  a  prova  de  sua  certeza,  cada  um sente-se  arrebatado,  sem
resistência possível, na convicção de todos. (MAUSS 2003:166)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  trabalho,  abordei  a  organização de um grupo  de  alunos  da  UFRN  que se

propôs a discutir a  situação de criminalização das drogas, sobretudo da maconha, dentro e

fora da  Universidade, afim de estimular o debate sobre esta questão para desfazer o senso

comum e os estereótipos sobre as pessoas que consomem maconha. A partir desta iniciativa,

passou-se a articular o movimento chamado de antiproibicionista na capital potiguar, através

da organização dos Coletivos que discutem os temas relacionados com o uso de drogas e que

realizam atividades direcionadas para esta questão, como as Marchas da Maconha e os Ciclos

de Debates Antiproibicionistas, abordados no terceiro e quarto capítulos desta dissertação.

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, acompanhei os processos pelos quais

este movimento passou através das reuniões e atividades realizadas durante os anos de 2011 e

2012, suas mudanças tanto organizacionais como de participação dos integrantes do Coletivo

Antiproibicionista  Cannabis  Ativa, inclusive os  rompimentos internos que resultaram na

formação de mais um outro  Coletivo, além da subsequente divisão das atividades entre os

dois. Considerando este período, desenvolvi o presente trabalho, tendo como foco principal a

atuação individual e coletiva das pessoas que formaram os Coletivos antiproibicionistas e

realizaram as atividades aqui apresentadas.

Não  se  pretendeu  aqui  tratar  da  forma  como  meus  interlocutores  fazem  uso,

adquirem ou se comportam em relação ao uso da maconha. Este tipo de estudo já foi realizado

com grande mérito por autores consagrados como Howard Becker (2008) e Gilberto Velho

(1998). Nem tampouco se pretendeu julgar certas ou erradas as práticas ilícitas, citadas tantas

vezes  por  muitas  pessoas  e  autores,  nem a  coerência  de  um movimento  que  defende  a

liberdade para usar substâncias ilícitas. Considero estas questões fora do foco deste trabalho,

pois  acredito  que  não  cabe  a  mim  ou  a  qualquer  outra  pessoa  julgar  opções  e  atitudes

individuais, desde que essas ações não atinjam a terceiros. Assim, este trabalho se restringiu

ao propósito de investigar as formas de organização e reivindicação empregadas pelo grupo

pesquisado  para  propor  e  divulgar  suas  demandas,  com  a  intenção  de  aprofundar  os

conhecimentos sobre o universo dos usuários de psicoativos e suas impressões sobre os temas

nos quais estão diretamente envolvidos.
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O foco desta pesquisa esteve direcionado para as formas societárias e culturais que

estas pessoas e grupos criaram para serem vistos e demostrarem os seus interesses pessoais e

coletivos, sem ter que passar por qualquer punição pelos atos que praticam. O tema do uso das

drogas e/ou das substâncias psicoativas, além das demais questões envolvidas, não consiste

apenas de interesse dos poderes públicos. Estas mobilizações demonstram um interesse social

mais  amplo  a  fim  de  contribuir  para  o  esclarecimento  sobre  o  uso  de  psicoativos,  com

informações  baseadas  nas  experiências  pessoais,  para  debater  este  tema,  no  intuito  de

construir  outras  possibilidades  de  ação  para  tratar  esta  questão.  Aos  usuários,  interessa,

sobretudo,   contribuir  com  a  visão  da  sua  realidade  social,  diretamente  afetada  pela

criminalização das suas práticas e pelas sanções que sofrem. Objetivamente, existem outras

dimensões dessas questões para além das diretamente relacionadas com os usuários e seus

interesses,  porém  considero  inegável  que  a  intenção  e  o  posicionamento  das  pessoas

diretamente envolvidas nesse assunto mereça atenção destacada.

Apresentei aqui apenas uma dentre as inúmeras práticas sociais que envolvem o uso

de algum psicoativo, extremamente diversas de acordo com as sociedades. Elas podem ser

entendidas  como  normais,  comuns  e  cotidianas  por  aqueles  que  as  praticam,  mas

criminalizadas por quem olha de fora da sua lógica cultural particular. Atualmente, existem

diversas pessoas e grupos usuários de maconha, inclusive no contexto brasileiro, e o grupo

aqui abordado consiste em apenas um deles, onde a maconha conquistou não apenas espaço

lúdico e recreativo mas também se tornou uma bandeira política e social, da qual as Marchas

da Maconha são suas mais notáveis manifestações, fenômeno esse que vem sendo organizado

de modo disseminado em diversas capitais do país. 

Certamente, o que coloco não é nenhuma novidade para a Antropologia, tendo em

vista  que  autores  clássicos  das  Ciências  Sociais  já  relataram  e  analisaram  situações

semelhantes às que encontrei e pesquisei em Natal. Utilizados como referenciais básicos para

os temas aqui abordados, as pesquisas de Howard Becker e Erving Goffman, mas também de

Gilberto Velho e Edward MacRae, dentre outros autores, foram responsáveis por difundir,

para as gerações posteriores às suas, análises sensíveis sobre situações particulares em que as

drogas,  os  preconceitos  que  lhes  são  associados  e  as  formas  variadas  de  lidar  com seu

consumo foram apresentados a partir do ponto de vista das pessoas diretamente envolvidas
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com o tema.

Aqui,  apresentei  uma  iniciativa  e  os  primeiros  passos  na  constituição  de  uma

mobilização social, formada por pessoas interessadas em participar e ter voz nas discussões

que as  atingem diretamente,  que  diz  respeito  ao  uso  cotidiano de  substâncias  psicoativas

ilícitas.  O que  pude perceber  –  embora  não tenha  sido  comentado de forma direta  pelas

pessoas  que  entrevistei  –,  é  que  a  maior  dificuldade  de  construir  esse  movimento  reside

justamente na sua principal “bandeira” ou objetivo. Para eles, o uso recreativo de maconha

não  constitui  exatamente  “um problema”  nas  suas  vidas,  exceto  pelo  risco  de  eventuais

abordagens policiais e flagrantes portando algo ilícito ou por conflitos familiares decorrentes

do conhecimento desta prática. Para os meus interlocutores, o consumo diário do psicoativo

age no sentido  de  alterar  a  forma como essas  pessoas  realizam suas  atividades,  sem ser

entendido como uma dependência. Todos consideram positivo o uso e o efeito da cannabis,

mas reconhecem que em certos momentos o consumo deve ser evitado ou diminuído. Ao

mesmo tempo,  por  estimular  uma “sensação  de  leveza”,  “prazer”,  “relaxamento”,  “leve

torpor” e  “fruição espontânea da mente”,  nas  palavras  dos  próprios  usuários  com quem

conversei, a substância a ser usada não constitui uma preocupação e pode ser, talvez, que

participar da organização de eventos seja algo pouco atraente para a maioria dos usuários. No

entanto, as pessoas ativamente engajadas nesta proposta política constituem uma minoria, em

termos  numéricos,  dos  consumidores,  mas  seus  interesses  sociais  ultrapassam o  foco  do

consumo regular  e legal da substância.  Eles estão preocupados com o fato da ilegalidade

afetar milhares de pessoas em todo o país, o que as coloca à mercê do julgamento social e

moral,  além das  consequências  das  instâncias  policiais  e  jurídicas  pelo  uso recreativo  da

cannabis. 

De formas variadas, muitos de meus interlocutores têm a intenção de contribuir para

o aprofundamento do conhecimento neste tema, para a formação de um entendimento mais

plural e menos preconceituoso sobre os  mundos sociais que me detive. Assim, este tema se

tornou o principal foco e objetivo da militância e das reivindicações propostas por este grupo,

que tem acesso às informações científicas e entendem a constituição das normas sociais, além

de estarem familiarizados com as formas de mobilização social e política. Procuram se inserir

em uma discussão autorizada e legítima, em termos acadêmico-científicos, a fim de promover,
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ou ao menos estimular, que mudanças aconteçam.

Mostrei  que  a  participação  em Coletivos  e  manifestações  está  fundamentalmente

pautada nas experiências, nas emoções, nas situações vividas individualmente mas que, no

caso do grupo em questão, essa participação está também baseada na concepção de que agir

e/ou intervir consistem direitos tanto individuais como Coletivos, que tem legitimidade no

sentido de reivindicar e propor mudanças sociais. Em termos gerais, essas motivações, em sua

amplitude,  resultaram  na  formação  da  demanda  aqui  exposta,  mas  que  vem  ganhando

visibilidade e força em todo o país e, aos poucos, conquistando espaços maiores de discussão

e participação social.  Tentei aqui, relacionar questões políticas e sociais nacionais e globais

com as práticas desenvolvidas por um pequeno grupo de pessoas, em um contexto preciso,

que acredita na possibilidade de obter mudanças significativas através das suas ações.

Além  dos  aspectos  aprofundados  ao  longo  do  trabalho,  posso  concluir  que,  no

contexto pesquisado, duas características se revelaram fundamentais para a construção desta

mobilização. Inicialmente, o que me pareceu como um problema interno da organização do

movimento antiproibicionista potiguar se mostrou como um motor para a continuação das

suas atividades. Refiro-me aos conflitos que acompanhei e descrevi entre os organizadores

dos Coletivos que, apesar da ruptura de relações pessoais, impulsionou a inserção de novas

pessoas na organização dos eventos realizados. 

A segunda característica que menciono, que já foi apresentada anteriormente,  diz

respeito  à inserção desde movimento no  espaço físico e intelectual  da Universidade.  Este

ponto  se  mostrou  bastante  relevante  para  entender  como  esta  mobilização  foi  pensada  e

gestada desde o seu início, refletindo-se nos eventos organizados. Acredito que a preocupação

em  aprofundar  o  conhecimento  e  estimular  o  debate  através  de  argumentos  e  propostas

antiproibicionistas  sobre  as  drogas  refletem diretamente  o  contexto  acadêmico  em que  o

movimento está inserido.

Por último, admito a limitação intransponível do tempo e do conteúdo capaz de ser

abordado em um trabalho como este. Embora esta dissertação tenha o propósito de articular o

máximo de questões implicadas no tema das drogas,  muitas delas não puderam receber a

atenção devida. Entre elas, a violência e a criminalidade envolvidas na questão das drogas, o

uso medicinal  da maconha realmente possível e os processos e outros interesses políticos
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envolvidos no tema das drogas. Desse modo, devo reconhecer que esta dissertação apresenta

um  ponto  de  vista,  embora  outros  pesquisadores,  até  mesmo  aqueles  que  se  opõem  à

descriminalização e a legalização, possam apresentar outras perspectivas sobre a questão das

drogas e acrescentar informações e sugestões para tratar do tema.

Em resumo,  busquei  entender  como  foi  gerada  e  se  configurou  uma articulação

coletiva que  se mobilizou de  modo interessado em prol  mudanças legais sobre o uso da

maconha. Isso aconteceu  através da organização da Marcha da Maconha, das discussões e

atividades acadêmicas, além de outras formas  sociais que deram  visibilidade à “causa”,

tomando a experiência de usuários de maconha que têm projetos de vida que incluem o uso de

drogas,  mas que,  apesar  disso,  conseguem elaborar uma crítica sobre sua  condição de

ilegalidade. 
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