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 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo-argumentativo –

LEGALIZAÇÃO DA MACONHA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva (slides)

e dialogada.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES:
 D8 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos

oferecidos para sustentá-la.
 ATIVIDADE PARA CASA
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TEMA DE REDAÇÃO: USO DE MACONHA NO BRASIL –
PROIBIR OU LEGALIZAR?

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema “Uso de maconha no Brasil: proibir ou
legalizar?”, apresentando proposta de intervenção que respeite os
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de
vista.
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TEXTO I
O Brasil, apesar de já contar com a despenalização para o porte de uso

pessoal de drogas, ainda não está preparado para partir para uma mudança dessa
magnitude,como a legalização. Inicialmente deve-se pensar na descriminalização,
para só depois discutir sobre os próximos passos. Esse processo tem que ser
muito bem planejado, para que a saúde, a segurança e os relacionamentos
sociais sejam assegurados.

É inaceitável o uso de qualquer droga durante a gravidez. É inaceitável o uso
de drogas por crianças e adolescentes. É inaceitável a combinação de drogas e
direção. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma estrutura política e
social muito sólida, que só é construída com debates, estudos e medidas
específicas. Só então haverá um terreno fértil para se pensar na legalização.
Disponível em: https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/faltam-estudos-para-embasar-legalizacao-da-maconha-no-brasil/
Acesso em: 13 set. 2019.
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LEGALIZAR MACONHA PODERIA RENDER ATÉ R$ 6 BI EM IMPOSTOS

Economia com sistema prisional chegaria a R$ 1 bilhão, de acordo com estudo
divulgado pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados
São Paulo – Legalizar a maconha no Brasil poderia render entre R$ 5 bilhões e R$ 6
bilhões por ano para os cofres públicos, de acordo com um estudo divulgado pela
Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.

Seria cerca de 40% do que o país arrecada hoje em impostos sobre bebidas
alcoólicas e 60% da arrecadação com o tabaco.

A metodologia foi inspirada em um estudo feito em 2010 para o Instituto Cato por
Jeffrey Miron, de Harvard, e Katherine Waldock, da New York University.

TEXTO II
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“Legalização significa menos violência, menos gastos do governo e a abertura de
uma nova fonte de taxação. A experiência internacional mostra que a legalização
funciona”, disse Miron em entrevista para EXAME.com no ano passado.

A maconha é a droga ilícita mais consumida do mundo. Nos últimos anos,
experiências de legalização tem sido feitas com resultados promissores em lugares
como o Uruguai e os estados americanos do Colorado e Washington. Portugal, que
descriminalizou todas as drogas há 15 anos, é hoje o país com as menores taxas de
consumo entre jovens da Europa.

CALEIRO, J.P. Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/legalizar-maconha-poderia-render-ate-r-6-
bi-em-impostos/. Acesso em: 13 set. 2019.

TEXTO II

https://exame.abril.com.br/economia/legalizar-maconha-poderia-render-ate-r-6-bi-em-impostos/


Disponível em: http://site.expertise.net.br/maconha/#!prettyPhoto. Acesso em: 13 set. 2019.

TEXTO III
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http://site.expertise.net.br/maconha/#!prettyPhoto


Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/legalizacao-das-drogas-e-rejeitada-
pela-maioria-da-populacao-brasileira-9xqdl0hsmyrjm9ukaexfn7yrx/. Acesso em: 13 set. 2019.

TEXTO IV
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https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/legalizacao-das-drogas-e-rejeitada-pela-maioria-da-populacao-brasileira-9xqdl0hsmyrjm9ukaexfn7yrx/


Émile Durkheim, sociólogo francês, defende a máxima de que a sociedade deve
funcionar como um organismo vivo, ou seja, seus componentes devem viver em
harmonia para alcançar o bem-estar geral. Assim, o distanciamento dessa assertiva é
responsável pelas demasias no meio, como é o notado ao analisar a questão do uso
da maconha no Brasil, uma vez que a nação deve dispor de uma boa base estrutural
para lidar com pendências de segurança e saúde públicas que adornam o uso dessa.
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A priori, vale lembrar da Lei da Proibição da Maconha de 2006, a qual pode ser vista
como culpada pelo crescente tráfico de drogas no país, uma vez que a proibição afasta o
Estado dessa questão e, consequentemente, seu controle eficaz e consciente sobre esse
recurso. Desse modo, a constante venda ilegal do cannabis acaba por gerar um grande
número de assassinatos, pois, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do
Rio de Janeiro, cerca de 60% das mortes cometidas por policiais é por suspeita de
tráfico, cenário alarmante que denota uma nação retrógrada e que mata mais que a
utilização de drogas. Nesse contexto, além da vida do indivíduo estar em cheque, é
perceptível a negligência governamental no que se refere ao desfruto do exposto na
Carta Magna de 1988, que defende no seu art. 5° os direitos à liberdade e à proteção.
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Outrossim, a maconha é, primordialmente, um assunto sobre saúde
assim como quaisquer outro produto químico que cause dependência,
porque, como o seu consumo exacerbado afeta negativamente o usuário, é
dever do poder público intervir na questão e assistir ao indivíduo de forma
acolhedora. Sob tal ótica, a proibição agrava essa relação entre o homem e o
Estado, o que cria um âmbito discriminante responsável por elevar o sujeito
usuário à condição de ameaça social, o que, consequentemente, prejudica
sua condição psicológica, levando o mesmo ao declínio mental e ao aumento
do uso da erva.
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Infere-se, destarte, que para vivenciar o equilíbrio exposto por
Durkheim, faz-se necessário, primeiramente, a legalização da maconha e o
incentivo ao respeito dos envolvidos com essa. Dessa maneira, é dever do
Governo Federal promover a mobilização dos demais setores - como educação,
segurança, saúde e justiça- para trabalharem de acordo a lidar com questões
referentes ao cannabis, como o uso regulado, evitando prejuízos; a venda
administrada, impedindo o tráfico e as mortes causadas por esse; e os fins
sociais para esse recurso, à favor de tratamentos medicinais; ações essas que
deverão objetivar a normalização desse recurso e evitar seus malefícios.
Ademais, cabe aos Três Poderes a elaboração de políticas voltadas à assistência
ao usuário e a escassez do pensamento discriminante. Essas medidas
garantem, indubitavelmente, o bem-estar constitucional do corpo civil.


