
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os ricos fazem campanha contra as drogas e 

falam sobre o poder destrutivo delas, por outro 

lado promovem e ganham muito dinheiro com 

o álcool que é vendido dentro da favela.” A 

questão da maconha no Brasil pode ser 

discutida por esse trecho da música “O homem 

na estrada” do Racionais MC’s, em que os 

rappers explicitam a tamanha hipocrisia que 

está por trás da proibição da maconha no Brasil, 

uma vez que dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), de 2018, mostram que mais de 

3,3 milhões de pessoas morrem por ano no 

mundo em decorrência de doenças causadas 

pelo consumo excessivo de álcool. 

E não são só bebidas alcoólicas que são 

responsáveis por inúmeras mortes ao ano. Outra 

pesquisa da OMS, de 2017, revela que o tabaco, 

sendo outra substância legalizada e amplamente 

comercializada mundialmente, é responsável 

por mais de 7 milhões de mortes ao ano. Em 

contraponto a isso, para que haja uma overdose 

de maconha, o usuário precisaria ingerir de 

20.000 a 40.000 vezes a quantidade contida em 

um cigarro de maconha – o equivalente a 680 

kg da erva. 

Além disso, muitos dos que possuem uma visão 

não progressista sobre o assunto, se privam de 

enxergar o potencial econômico da Cannabis, 

que, nos EUA, por exemplo, movimentou mais 

de U$ 5,4 bilhões em um ano. Já no Brasil, 

analistas projetam que o estabelecimento de um 

mercado legalizado de maconha poderia 

mobilizar mais de R$ 5,7 bilhões anualmente, 

além de gerar uma arrecadação tributária de R$ 

5 bilhões, que poderia ser convertida para áreas 

importantes do setor público, como educação e 

saúde. 

É importante pontuar ainda que os benefícios da 

legalização da maconha vão muito além de 

aspectos meramente econômicos, uma vez que 

a planta e seus derivados estão ganhando cada 

vez mais espaço no campo das ciências da 

saúde. Pesquisas mostram que a Cannabis se 

revela extremamente eficiente no tratamento de 

doenças como câncer, esclerose múltipla, aids e 

esquizofrenia. 

Portanto, evidencia-se que muitos dos 

argumentos nos quais as pessoas que são contra 

a legalização da maconha se fundamentam são 

baseados em falta de informação científica e 

também no senso comum. Assim, torna-se 

gritante a necessidade de enriquecermos o 

debate a respeito da maconha, nos 

desvencilhando de preconceitos e também do 

senso comum, para que, assim, possamos 

cultivar as sementes de uma sociedade em que 

todos tenham mais liberdade.
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