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RESUMO 

MOTTA, Y. O paciente dedo-verde: uma etnografia sobre o consumo e o cultivo de 

cannabis para fins terapêuticos no Rio de Janeiro, 2019. Dissertação de Mestrado em 

Sociologia e Direito – Faculdade de Direito, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2019.  

 

Esta pesquisa corresponde a um trabalho etnográfico realizado junto a pessoas que 

consomem e cultivam maconha para fins terapêuticos. Durante dois anos frequentei uma 

associação canábica localizada na cidade do Rio de Janeiro. Estabeleci interlocução tanto 

com os membros administrativos quanto com os pacientes que buscam tratamento para 

patologias e enfermidades graves. Meu objetivo principal é descrever a partir de dois 

modos de produção de conhecimento (sobre e através da experiência), as etapas para se 

tonar um “paciente” tanto a partir da visão do Estado, quanto a partir da experiência 

produzida pelas pessoas que utilizam e cultivam a maconha para fins terapêuticos. Ou 

seja, minha intenção é jogar luz sobre o processo da carreira do “paciente”, demonstrando 

o momento em que ele inicia o tratamento até o momento em que aprende a plantar e 

produzir seu próprio medicamento, mesmo este processo não sendo linear.  

 

 

Palavras-chave: Maconha; cultivo; pacientes; uso terapêutico; Rio de Janeiro.  
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ABSTRACT 

 

MOTTA, Y. O paciente dedo-verde: uma etnografia sobre o consumo e o cultivo de 

cannabis para fins terapêuticos no Rio de Janeiro, 2019. Dissertação de Mestrado em 

Sociologia e Direito – Faculdade de Direito, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2019.  

 

This research corresponds to an ethnographic work carried out with people who consume 

and cultivate marijuana for therapeutic purposes. For two years I attended a cannabis 

association located in the city of Rio de Janeiro. I established a dialogue with both: the 

administrative members and the "patients" who seek treatment for serious illnesses and 

diseases. My main goal is to describe, from two modes of knowledge production (on and 

through the experience), the steps to become a "patient" both from the state view and 

from the experience produced by the people who use and cultivate marijuana for 

therapeutic purposes. My intention is to shed light on the process of the patient's career, 

demonstrating the moment when he begins the treatment until he learns to plant and 

produce his own medicine, even though this process is not linear. 

 

 

Keywords: Marijuana; cultivation; patients; therapeutic use; Rio de Janeiro. 
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1. INTRODUÇÃO1  
 

 De maneira geral, este trabalho diz respeito ao consumo de maconha para fins 

terapêuticos no Brasil, em especial na cidade do Rio de Janeiro.  

 Como “são” tratados os diferentes “tipos” consumo de maconha? Qual a 

diferença entre um “usuário” e um “paciente”2? O que é necessário para se tornar um 

paciente de maconha no Brasil? Qual a efetividade do tratamento? Como utilizam a 

maconha? Como tem acesso a substância? Estas são algumas perguntas que orientam meu 

trabalho e que baseado em dados coletados no trabalho de campo, buscarei responder ao 

longo do texto.  

 

 1.2. O problema de pesquisa  
 

Há dois anos venho frequentando semanalmente as reuniões de uma associação 

canábica na cidade do Rio de Janeiro, assim como os eventos promovidos mensalmente, 

como reuniões de acolhimento para novos membros, aulas de cultivo, audiências 

públicas, seminários de pesquisa e participação em diferentes Marchas da Maconha.  

Essa associação não possui fins lucrativos e o seu principal objetivo é difundir 

informação sobre os usos terapêuticos da maconha, priorizando o ensinamento e o 

incentivo do cultivo caseiro. Contando com uma equipe especialista em diferentes áreas 

-médica, jurídica, botânica-, é muito procurada por pessoas que possuem alguma 

patologia, ou então por mães e pais dessas pessoas. 

Em uma reunião que participei, inclusive produzindo a ata, houve uma discussão 

entre alguns membros sobre quem poderia participar da aula de cultivo. “Nós não 

podemos dar aula de cultivo para quem não é paciente. Aliás, só é paciente quem tem o 

laudo e a prescrição médica!” (membro da associação e ativista)  

 
1 Esta pesquisa se insere no âmbito do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos 
(INCT-InEAC). Contou com o apoio financeiro e institucional da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, e também do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  
2 Antes de mais nada, é preciso ressaltar que irei aplicar diversas vezes durante o trabalho as categorias 
“paciente” e “usuário”, portanto, é necessário problematiza-la para que não corra o risco de toma-las 
como pré-concebidas. Estas são categorias médico-jurídicas, sendo, portanto, oriundas dos campos do 
direito e da medicina, respectivamente. Minha escolha em utiliza-las trata-se principalmente de adotar 
categorias que são utilizadas pelos meus interlocutores para se referirem a si mesmos ou a seus pares.  
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O olhar de um dos envolvidos na discussão é um olhar através da legalidade. 

Segundo ele, para que uma pessoa seja considerada paciente de maconha sem correr 

nenhum risco penal é necessário que o Estado reconheça isso, ou seja, o paciente deve 

possuir laudo e receita médica. Portanto, a ideia deste trabalho é trazer um olhar que 

também vá além dos aspectos legais que definem um paciente de maconha, ou seja, 

compreender como os pacientes justificam suas práticas sejam elas legais ou não.  

Para isso, é necessário ir além das representações do direito, onde sistemas 

normativos são atualizados e institucionalizados pelo aparato estatal, desloco então minha 

análise para a experiência que os pacientes produzem a partir do uso terapêutico da 

maconha. Ou seja, por um lado analisar pelo conhecimento produzido sobre a experiência 

do consumo e por outro através da experiência do consumo.3  

Meu objetivo é, portanto, observar as diferentes classificações que cercam a 

categoria nativa paciente de maconha, abordando as circunstâncias de como são 

produzidas estas classificações e como são interpretadas tanto pelo aparato estatal e 

quanto os próprios pacientes.  

 

1.2. A proposta analítica  

Tomo como referência além do ponto de vista dos próprios 

consumidores/pacientes de maconha, os discursos e as práticas do direito e do saber 

médico, considerando que estas últimas informam sistemas normativos de controle sobre 

as drogas nas sociedades contemporâneas, onde grande parte de seus discursos são 

atualizados pelo aparato estatal (POLICARPO, 2016).  

Para ser mais claro, por um lado minha intenção é compreender a atualização das 

práticas de uso da maconha, tomando como referência as experiências produzidas pelas 

pessoas que consomem de maneira “terapêutica”4. E por outro lado, minha intenção é 

compreender a atualização normativa, burocrática e estatal que autorizam oficialmente 

pessoas a utilizarem maconha para fins terapêuticos no Brasil.  

Portanto, apoiado por dados etnográficos e bibliografia acadêmica, viso descrever 

questões relacionadas ao consumo, cultivo e mercado de maconha. Assim como, 

 
3 A proposta analítica se encontra definida de maneira mais complexa e estruturada no próximo tópico.  
4 Opto por utilizar a categoria “terapêutica” ao invés de medicinal, visto que se trata de uma categoria 
nativa usada por meus interlocutores para reforçar a negação do estigma de que se existe uma maconha 
que é remédio e outra não. 
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processos burocráticos, médicos e jurídicos relacionados a uma espécie de “permissão” 

do Estado para o consumo terapêutico legal.  

Meu objetivo geral é observar dois modos de conhecimento5 que cercam o 

consumo terapêutico de cannabis, ou seja, o de quem fala sobre o consumo e o de quem 

consome. Dessa maneira, busco analisar como as instituições estatais lidam com os 

consumidores, assim como os consumidores lidam com normas produzidas pelas 

instituições e também como lidam com seu próprio consumo.  Ou seja, proponho verificar 

como esses diversos discursos coexistentes são atualizados na prática na cidade do Rio 

de Janeiro.  

A diferença básica entre esses tipos de discurso está no modo em que são 

construídos: através da experiência de consumidores de maconha com finalidades 

terapêuticas ou através de relatos sobre a experiência de consumidores. A principal 

distinção está na codificação do conhecimento, ou seja, os idiomas utilizados para a 

transmissão deles não são os mesmos.  

No primeiro caso, o ato de consumir maconha implica no estabelecimento de 

relações sociais específicas para garantir o acesso a substância, portanto, informa uma 

certa sensibilidade frente às condutas e etiquetas necessárias para ter acesso a maconha, 

no caso desta dissertação: o mercado ou o cultivo caseiro.  

O antropólogo Frederico Policarpo explica em sua tese “O consumo de Drogas e 

seus Controles: uma perspectiva comparada entre as cidades do Rio de Janeiro, Brasil e 

San Francisco, EUA” (2016), que o tipo de conhecimento necessário para a participação 

no mercado de drogas não está escrito em lugar nenhum, podendo ser adquirido somente 

através da experiência no próprio mercado.  

 Assim também explica o antropólogo Marcos Veríssimo em sua tese 

“Maconheiros, Fumóns e Growers: o estudo comparativo do consumo e de cultivo 

caseiro de canábis no Rio de Janeiro e Buenos Aires” (2017), que o tipo de conhecimento 

necessário para se adquirir sucesso e reconhecimento no cultivo doméstico de maconha 

depende da prática e da experiência no próprio cultivo.   

Ou seja, o consumo de maconha não se restringe apenas a substância ou ao 

indivíduo que a consome. Ao mesmo tempo há um contexto relacional que atravessa o 

 
5 Esta proposta analítica é baseada em compreender dois modos de conhecimento: sobre e através da 
experiência. Ou seja, o conhecimento de quem fala sobre o consumo e o conhecimento de quem fala 
através do consumo. (POLICARPO, 2016) 
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consumo da substância, que só é acessível pela experiência, não só de consumo, mas 

também do que se faz para obtê-la, ou seja, através do mercado e do cultivo de maconha. 

No segundo tipo de discurso, os baseados em relatos sobre a experiência de 

consumidores não requerem o mesmo tipo de conhecimento, mas sim informações 

sistematizadas e organizadas por critérios que não são, necessariamente, os mesmos dos 

consumidores, dessa forma, a experiência do consumo não precisa ser vivenciada. 

(POLICARPO, 2016) 

Nos anos de 2015 e 2016, a ANVISA retirou o Canabidiol e outros canabinóides 

em forma de extração vegetal da lista de substâncias proscritas, o realocando para uma 

lista de medicamentos extremamente controlada, exigindo apenas que o produto tenha 

registro em seu país de origem. Ou seja, a obtenção desse medicamento apenas é 

permitida na forma de importação, sendo que no Brasil a planta Cannabis Sativa L., -

popularmente conhecida como maconha – que é a base para a produção da substância, 

continua proibida. Desta forma, já há procedimentos burocráticos legais definidos para a 

obtenção da maconha. Esta dissertação trata também de defini-los no capítulo dois.  

Baseado nesta apresentação sobre a teoria analítica, resumo que estou apontando 

para dois modos de produção de conhecimento acerca do consumo de maconha para fins 

terapêuticos: um sobre a experiência e o outro através da experiência. Enquanto o 

primeiro visa a produção de um conhecimento normativo generalizante, o segundo produz 

conhecimentos particulares. (POLICARPO, 2016)  

 

Fuma-se maconha, cheira-se cocaína. As drogas só fazem sentido para quem 
as consome se forem experimentadas, porque só assim produzem as sensações 
esperadas. Não há outra forma desses efeitos serem sentidos. É a “onda” o 
“barato”, a “miração”. A motivação para consumir drogas é praticamente 
impossível de ser mapeada, porque o significado dado por cada consumidor é 
variado. O que me parece ser comum a todos é o próprio ato de se consumir e, 
consequentemente, experimentar o mundo através das sensações provocadas 
pelos efeitos das drogas consumidas. (POLICARPO, 2016, p. 53) 

 

É importante deixar claro que este trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa 

que vem sendo/foi desenvolvida a partir de um estudo em profundidade, onde os termos: 

paciente, usuário e “medicar-se” serão tratados como categorias nativas. 
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1.3. O Trabalho de campo 

 

O trabalho de campo foi feito de março de 2017 até os primeiros meses de 2019, 

contabilizando assim dois anos. Para dar conta da minha proposta analítica, dividi meu 

trabalho de campo em três etapas principais:   

 

Primeiro, realizei trabalho de campo em uma associação canábica localizada na 

cidade do Rio de Janeiro. A finalidade desta associação é promover o acesso a informação 

sobre a maconha e incentivar o cultivo caseiro como forma de produção independente do 

“medicamento”. É muito procurada por pessoas que possuem patologias graves que não 

se enquadram nos tratamentos farmacêuticos convencionais, ou então por seus 

responsáveis, considerando que boa parte das pessoas que buscam tratamento são 

crianças. 

 Me associei e após alguns meses de trabalho de campo fui promovido a staff, ou 

seja, participar do corpo técnico da associação. Passei então a produzir as atas das 

reuniões, colaborar na organização dos eventos, gerenciar os perfis das redes sociais da 

associação. Esta experiência foi fundamental para a minha aproximação com o campo e 

meus interlocutores.  

Trato de explicar minha aproximação e os trabalhos que desenvolvi na associação 

no capítulo dois, onde buscarei ao relatar meu contato com a associação, explicar as 

formas de interação dela com a sociedade civil, assim como sua relação com diversas 

outras instituições. Alterando os nomes e mantendo a privacidade da associação e de 

todos, descreverei questões tratadas nas reuniões e e-mails respondidos às pessoas que 

procuram para esclarecerem suas dúvidas. 

 O capítulo dois também conta com a descrição dos eventos promovidos pela 

associação, assim como uma parcela importante dos seus conteúdos (informações 

fisiológicas sobre a planta cannabis e também informações sobre cultivo doméstico), a 

fim de situar o leitor e também o informar sobre os temas que serão tratados de maneira 

mais profunda no quarto capítulo. Acredito que trazer esse material, que tive acesso por 

ser o responsável por essas tarefas, é importante para demonstrar as diversas formas como 

as pessoas entram em contato, seja para aprender a cultivar, conseguir de alguma maneira 

o óleo, ter acesso a médicos e advogados especialistas, se associar, etc. Ou seja, tentar 

compreender o papel desta associação e como uma pessoa pode se tornar paciente a partir 

dela. – O que é ser paciente a partir da perspectiva da associação.   
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Outra parte do trabalho de campo foi voltada para a coleta de dados a partir da 

minha interlocução virtual com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem como uma de suas finalidades 

institucionais promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle da 

produção e consumo de produtos e serviços.  Utilizando os canais de comunicação e 

acesso à informação do próprio site da ANVISA, que são garantidos pela Lei da 

Transparência6.  

Durante7 o terceiro capítulo explico melhor sobre o “passo a passo” para ter acesso 

às informações. Como enviamos e-mails para a central de atendimento da ANVISA, 

formulamos perguntas específicas, que ao decorrer das respostas, fomos recortando 

questões que nos pareceram pertinentes para tratar qualitativamente e quantitativamente. 

Portanto, transcreverei no terceiro capítulo as perguntas e apresentarei os dados coletados.  

Outro ponto que será tratado nesse capítulo é uma leitura sobre a etnografia 

produzida na Califórnia pelo antropólogo Frederico Policarpo (2016), onde ele se 

submeteu aos trâmites burocráticos para ter acesso a medical Cannabis, busco relacionar 

isso a uma entrevista realizada junto ao advogado da associação que estou inserido, 

explicando o que é necessário a partir de uma visão do Direito, para ser paciente de 

maconha e as formas legais para se adquirir o “medicamento” no Brasil.  

Busco explorar também neste capítulo a diferença entre as categorias usuário e 

paciente, a partir da análise da lei de drogas vigente. Para enriquecer este debate 

estabeleço um diálogo com os antropólogos Carolina Grillo, Frederico Policarpo e 

Marcos Veríssimo em: “A ‘dura’ e o ‘desenrolo’: efeitos práticos da nova lei de drogas 

no Rio de Janeiro” (2011). – O que é ser paciente a partir da perspectiva do Estado 

(instituições de controle e jurídicas).  

  Realizei trabalho de campo em lugares que favoreceram o encontro desses 

conhecimentos distintos, mas não excludentes, em torno da maconha. Portanto, o objetivo 

específico da minha dissertação é iluminar a relação entre os sistemas normativos e as 

práticas sociais das pessoas que consomem maconha terapeuticamente na cidade do Rio 

de Janeiro.  

 
6 Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
7 A coleta de dados foi produzida em parceria com a colega e Pesquisadora Perla Alves (Pesquisadora 
vinculada ao InEAC - Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos), e o 
conteúdo que adquirimos compõe um dos resultados do Projeto de Pesquisa financiado pelo CNPq em 
parceria com o InEAC, intitulado: “As políticas em torno da maconha: produzindo conhecimento sobre 
seu uso medicinal e suas articulações com a lei e a medicina”, no qual fazemos parte integrante da equipe. 
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Por último, trago a apresentação do trabalho de campo realizado especificamente 

com pacientes vinculados à associação. Realizei seis entrevistas, algumas gravadas e 

outras não, mas todas aconteceram no ambiente doméstico delas. A intenção de ir à 

residência dessas pessoas foi proposital a fim de conhecer o que mais me chamou a 

atenção dentre alguns membros da associação. pacientes que aprenderam a cultivar 

maconha em casa para produzir o próprio “remédio”, seja legalmente ou ilegalmente. 

Apoiadas pelo suporte oferecido pela associação, essas pessoas aprenderam técnicas para 

domesticar a planta e ao mesmo tempo foram domesticadas (VERÍSSIMO, 2017).  

Mapear algumas características gerais entre os pacientes da associação serviu para 

delimitar meu recorte e escolher os interlocutores. De forma resumida, as entrevistas 

foram realizadas com dois pacientes que já cultivavam maconha para fins sociais, e 

passaram pelo processo burocrático-legal para legalizarem seus cultivos. Dois pacientes 

que aprenderam a cultivar para tratar dores crônicas. E dois responsáveis (mães e pais) de 

crianças que utilizam a maconha exclusivamente em forma de óleo. Os responsáveis pelas 

crianças neste caso aprenderam a cultivar maconha para produzir artesanalmente o óleo.  

Apenas um dos seis interlocutores não possuí o Habeas Corpus8 preventivo que permite 

o cultivo de maconha para fins terapêuticos no ambiente doméstico.  

A partir desta etnografia, pude acompanhar os respectivos cultivos e ao me 

adentrar no ambiente doméstico tive contato direto com as práticas de uso e cultivo destes 

pacientes e seus responsáveis. O caminho para os aprendizes dominarem as técnicas de 

manejo da planta e consumo adequado para cada paciente perpassa pelo que Veríssimo 

(2017) descreve em sua tese como “tornar-se um dedo-verde”.  Descrever o cenário e as 

respectivas práticas de cultivo e consumo fazem parte do meu objetivo principal no 

terceiro capítulo.  

Procurei explorar também aspectos da cidade e manifestações populares como 

audiências públicas, Marchas da Maconha, assim como eventos promovidos pela 

associação, no qual descreverei mais à frente. Neste momento é importante deixar claro 

 
8 Esta categoria é tratada de maneira mais específica no capítulo II. O Habeas Corpus é um direito que 
todo cidadão tem e um princípio adotado por membros de uma rede de advogados antiproibicionistas, 
que através do processo de “judicialização” (BIEHL, 2012) garante o direito individual e restrito ao cultivo 
doméstico de maconha para fins terapêuticos. João Biehl (2012), em seu artigo “Tratamentos Jurídicos: 
os mercados terapêuticos e a judicialização do direito a saúde”, discute sobre a luta de pais para que filhos 
portadores de mucopolissacaridose tenham acesso a medicamentos caros, em nome do direito universal 
à saúde. O trabalho explora como, no Brasil, o litígio pelo direito à saúde tornou-se um caminho 
alternativo de acesso à saúde e evidencia a disputa de diferentes atores dos setores público e privado no 
processo de judicialização da saúde. Este processo é conhecido popularmente como “entrar na justiça”. 
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que estes encontros me auxiliaram a refletir sobre questões práticas do consumo de 

maconha para fins terapêuticos e suas relações com a administração institucional das 

mesmas.  

O meu objetivo é observar como essas categorias técnicas e nativas se 

influenciam. Por isso meu trabalho de campo se concentrou em lugares que promovessem 

esse encontro, de uma forma ou de outra.  

 

1.4. As expectativas do pesquisador  

 

E, vale destacar, que o intuito de descrever as práticas passa longe de ter um 

caráter de denúncia sobre qualquer forma de “ilegalidade”, já que minha proposta é estar 

além das visões e categorias que informam o direito, assim como também não cabe a este 

trabalho propor formas de resolver “problemas sociais”. Remi Lenoir, em “Objeto 

Sociológico e Problema Social” (1998), propõe que a Sociologia se abstenha a dar 

soluções para conflitos sociais, se encarregando, portanto, de compreender tais conflitos 

a partir do exercício de relativização da própria moral e dos próprios valores.  

Em primeiro lugar, espero contribuir para um debate sociológico de tais práticas 

estatais e sociais, tendo como fio condutor formas de socialização que estruturam usos e 

regulações em torno da maconha. Em segundo lugar, minha proposta é abordar 

antropologicamente processos de adesão a sistemas normativos e de crenças afim de 

embarcar nas discussões sobre Políticas Públicas e Antropologia, considerando que o 

desenvolvimento de uma pesquisa coerente pode contribuir tanto para a disciplina 

antropológica quando para os debates no campo das políticas públicas. (WEDEL & 

FELDMAN, 2005). O que faço neste trabalho nada mais é do que interpretar e 

compreender o que pode ser um novo processo de formação de uma política pública sobre 

drogas: a legalização e regulação do cultivo doméstico de maconha para fins terapêuticos.  

 Como vai ser distribuído? Como será a regulação do cultivo caseiro? Quem poderá 

consumir? Estas são algumas indagações que poderiam servir para a presente discussão, 

porém, seguirei caminhos mais tortuosos de tentar etnografar o que poderíamos chamar 

de “momento atual”, ou seja, não partir de um ponto de vista de como “será”, mas sim de 

como “está sendo”.  

Viso compreender o papel das instituições médicas, jurídicas, estatais e sociais 

que grande parte dos meus interlocutores e membros da associação participam. Analisar 

a partir desta ótica me permite conectar atores, organizações e instituições afim de 
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questionar como os discursos políticos ajudam a sustentar essas conexões, mesmo se os 

atores envolvidos nunca estiverem presentes cara a cara entre si (WEDEL & 

FELDMAN, 2005).   

Dessa maneira, ao longo do trabalho, busco levar em consideração não apenas 

esses discursos e práticas que informam as instituições estatais, ou seja, as teorias oficiais 

e institucionalizadas sobre o consumo e as práticas (POLICARPO, 2016, p.14), mas 

também proponho deslocar meu olhar para a experiência acerca do consumo, do comércio 

e do cultivo doméstico de maconha voltada especificamente para tratamentos 

terapêuticos.   

 

A este deslocamento, segue-se outro que, focando a atenção sobre a 
experiência, nos permite dar conta dos sistemas normativos oficiais e do ponto 
de vista dos consumidores de outra maneira: por um lado, pelo conhecimento 
produzido através da experiência dos que consomem drogas; e, por outro lado, 
pelo conhecimento produzido sobre a experiência do consumo e dos 
consumidores de drogas. (POLICARPO, 2016, p. 15) 

  

Espero que meu trabalho ajude o leitor a compreender de forma sistematizada e 

crítica, questões específicas que tratam das disputadas que envolvem a maconha no 

contexto atual. Meu objetivo é atentar a comunidade acadêmica para questões 

relacionadas ao consumo, cultivo e comércio da planta no Brasil. Espero que aproveite a 

leitura.  
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2. CAPÍTULO II: Participando de uma associação canábica 

 

2.1. A chegada ao campo 

 Nasci e cresci em uma pequena cidade chamada Passa Quatro. Ela fica localizada 

nas terras altas da Serra da Mantiqueira, mais especificamente no sul do estado de Minas 

Gerais. Faz divisa com o estado de São Paulo e foi palco da revolução “Café com Leite”, 

que aconteceu em 1932.  

Passa Quatro possui em média dezesseis mil habitantes, é uma cidade pacata e 

tem o inverno como sua maior atração. Possuí diversas cachoeiras e é bem conhecida por 

além de fazer parte da Estrada Real9, sediar importantes corridas de montanha, conhecidas 

como trail run. Curiosamente nenhuma rua é de asfalto e sim paralelepípedos, ou como 

por exemplo, a rua da casa da minha mãe, que é de estrada de terra.  

Para resumir o tráfego local: fuscas. É muito comum também o uso de cavalos, 

tanto para uso individual com selas quanto para uso coletivo com charretes. Boa parte do 

transporte de mercadorias ainda é feito à carroça, como por exemplo, pequenas 

quantidades de areia, leite, e mudanças, etc. Os moradores costumam dizer que “existe 

uma rua que vai, uma que vem e uma que vai e vem”, e não são reguladas por semáforos. 

Lá morei até meus dezessete anos. 

Quando comparo a cidade do Rio de Janeiro a Passa Quatro sempre me vem à 

cabeça que a população total de Passa Quatro corresponde a um dia de jogo com público 

baixo no Estádio Mário Filho, o famoso Maracanã. Portanto esta etnografia está marcada 

pelas aventuras e pelo estranhamento de um indivíduo oriundo de uma cidade de quinze 

mil habitantes, que se arrisca pela primeira vez sozinho em uma Metrópole.  

Roberto Kant de Lima, em “Por uma Antropologia do Direito no Brasil10” (2008), 

aponta que a Antropologia assume seu papel de utilizar do conhecimento das diferenças 

entre sociedades humanas para estranhar sua própria sociedade. Minha intenção não é 

adentrar nas discussões sobre métodos comparativos, mas sim sobre a Antropologia 

Urbana e seus conceitos sobre o processo de observação do familiar e estranhar a própria 

sociedade. 

 
9 Estrada que liga as cidades mineiras de Diamantina e Ouro Preto as cidades do Rio de Janeiro e de Paraty. 
A sua história surge em meados do século 17, quando a coroa Portuguesa decidiu oficializar os caminhos 
para o trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro. 
10 Este artigo se encontra no primeiro capítulo do livro: “Ensaios de Antropologia e de Direito”, organizado 
pelo antropólogo Roberto Kant de Lima e pelo sociólogo Michel Misse.  
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Gilberto Velho (1980) em seu livro “Individualismo e Cultura”, busca trabalhar 

este método sobre “observar o familiar”. De acordo com ele, a noção de que existe um 

envolvimento do pesquisador com o objeto de estudo é inevitável, e isto não constitui um 

defeito ou uma imperfeição metodológica. A antropologia tradicionalmente identificou-

se com métodos de pesquisa ditos qualitativos, portanto a observação participante, a 

entrevista aberta, o contato direto e pessoal com o universo investigado são marcas 

registradas.  

Utilizo destas marcas para trabalhar em campo, pois, para conhecer certas áreas e 

dimensões do objeto é necessário um contato mais aprofundado. Ou seja, existem 

determinados aspectos de uma cultura e de uma sociedade que não são explicitados, 

portanto, não aparecem à superfície, exigindo um esforço maior, mais detalhado e mais 

aprofundado de observação e empatia. (VELHO, 1980) 

Minha intenção é chamar a atenção para a complexidade da categoria distância, 

apontando como dimensão fundamental para este estranhamento a noção de que minha 

interpretação classifica o objeto como algo produzido cultural e historicamente. Segundo 

Velho (1980), estamos sempre pressupondo familiaridades e exotismos como fontes de 

conhecimento ou desconhecimento. 

 

O fato é que dentro da grande metrópole, seja Nova York, Paris ou Rio de 
Janeiro, há continuidades vigorosas entre o “mundo” do pesquisador e outros 
mundos, fazendo com que ele, mesmo sendo nova-iorquino, parisiense ou 
carioca, possa ter experiência de estranheza, não reconhecimento ou até 
choque-cultural comparáveis à de viagens a sociedades e regiões “exóticas”. 
(VELHO, 1980, p.127) 

 

A princípio dispomos de um mapa que nos familiariza com os cenários e situações 

sociais de nosso cotidiano, dando nome, lugar e posição aos indivíduos. Velho (1980), 

exemplifica esta questão apontando estereótipos comuns a cada categoria social, como o 

trabalhador nordestino ser visto como ignorante, o surfista ser apontado como 

maconheiro. Porém, isso não significa que conhecemos o ponto de vista, a justificativa 

das práticas e nem as regras informais que estão por detrás da interação dos diferentes 

atores. “Logo, sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se inevitavelmente a 

questão do seu lugar e de suas possibilidades de relativizá-lo ou transcende-lo e poder 

‘pôr-se no lugar do outro’.” (VELHO, 1980, p.127) 

Dessa maneira, encaro este trabalho como um processo de investigação e reflexão 

sobre a sociedade e a cultura através de um exame sistemático do meu próprio ambiente. 
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Mesmo já estando acostumado como uma certa paisagem social onde a posição e práticas 

dos atores já me era familiar, meu conhecimento estava comprometido pela rotina, hábitos 

e estereótipos. Portanto, esta pesquisa tem o objetivo de compreender a lógica das 

relações e os princípios e mecanismos que organizam o ambiente onde estabeleci 

interlocução.  

Velho (1980) nos mostra que a “realidade” (familiar ou exótica) sempre é filtrada 

por determinado ponto de vista do observador, ou seja, trata-se de uma objetividade 

relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa. Portanto, esta pesquisa é 

enunciada por um sujeito preso a um sistema de valores (Yuri), sobre um sujeito também 

pertencente a um sistema de valores (o objeto). Portanto, tem sua natureza interpretativa. 

(KANT DE LIMA, 2008) 

 

De qualquer forma o familiar, com todas essas necessárias relativizações é 
cada vez mais objeto relevante de investigação para uma antropologia 
preocupada em perceber a mudança social não apenas ao nível das grandes 
transformações históricas, mas como resultado acumulado e progressivo de 
decisões e interações cotidianas. (VELHO, 1980, p.132) 

 

Meu primeiro contato com a cidade do Rio de Janeiro foi através do meu tio, 

também mineiro nascido em Passa Quatro. A alguns anos atrás ele trabalhava em uma 

empresa de telecomunicações e residia no bairro de São Cristóvão, zona norte da cidade 

do Rio de Janeiro. Influenciado por ele, sou torcedor do Fluminense, e em 2007 ele me 

levou para vermos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, jogo em que inclusive 

nosso time levou a vitória, e na semana seguinte se sagrou campeão. Ali também conheci 

a feira de São Cristóvão de tradições nordestinas, ponto muito conhecido para os cariocas 

que querem saborear a culinária do Nordeste e cantar nos karaokês.  

De 2013 a 2016 morei em Angra dos Reis – RJ, onde cursei durante 4 anos o curso 

de Bacharelado em Políticas Públicas, curso recém-criado naquela época pelo 

Departamento de Educação do Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR), campus 

do “interior” da Universidade Federal Fluminense.  

No mesmo ano em que entrei na graduação, comecei a frequentar as reuniões do 

NuPoP (Núcleo de Pesquisa sobre Políticas Públicas), coordenado até então pela Profª. 

Drª. Mirian Alves, e pelo Prof. Dr. Frederico Policarpo. Através de um viés antropológico, 

duas linhas principais de pesquisa compunham a estrutura do NuPoP, a de Ciganos e 

Políticas Públicas, e Drogas e Políticas Públicas.  
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Em minha monografia: “Canabis em Foco: percepções sobre drogas e políticas 

públicas em Angra dos Reis- RJ”11, busquei a partir do trabalho de campo compreender 

a as práticas dos usuários de maconha que não carregam de certa forma a “culpa” consigo 

mesmo pela infração penal. Como campo frequentei as “rodas de fumo”12 compostas por 

estudantes universitários que para utilizarem maconha recorriam a morros e bocas de 

fumo13, lugares até então desconhecidos para mim.  

Pois, em Passa Quatro, o varejo de maconha é constituído grande parte por 

traficantes de classe média14, que realizam a entrega através de encomendas combinadas 

via celular, ou então em localidades mais periféricas da cidade onde diferentemente de 

Angra dos Reis, as bocas de fumo ficam em locais planos, onde há o acesso de veículos, 

e são localizadas na casa dos próprios traficantes, porém não há armamento visível e 

muitas vezes os usuários são chamados para adentrar nas casas.  

 Analisando as “rodas de fumo” foi possível compreender a partir do contexto 

sociocultural, como os “maconheiros” justificavam suas práticas e como os saberes e 

técnicas são compartilhados e atualizados naquele contexto.  

Dialogando com os autores Howard Becker (1973), MacRae e Simões (2000), 

Policarpo (2013; 2016) e Veríssimo (2013), busquei refletir a partir da maconha e da lei, 

as circunstâncias de iniciação ao uso; o controle social tanto formal quanto informal; 

seus rituais e sanções, trazendo para a ciência, vivências e pontos de vista dos próprios 

usuários.   

Os pontos mencionados acima são fundamentais para a compreensão da 

reconfiguração das práticas de uso em torno da maconha, na qual essa dissertação se 

propõe explorar como objetivo principal. Em 2015 fui convidado pelo Professor 

Frederico Policarpo, coordenador do NuPoP e Professor do curso de Políticas Públicas a 

participar do Projeto “Os pacientes de maconha medicinal, a lei e a medicina: produzindo 

dados para o debate em torno do Canabidiol”.  

Este projeto de pesquisa foi financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), e alguns de seus membros já faziam 

 
11 Link para acesso: http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/3047  
12 Círculo de pessoas onde o intuito é compartilhar o cigarro de maconha e se camuflar de possíveis 
repressões sociais e policiais.  
13 Termos usados pelos usuários de maconha para se referir ao local de venda da substância, em geral de 
péssima qualidade, o chamado prensado.  
14 Esta categoria pode ser explorada melhor na Dissertação da Pesquisadora Carolina Grillo, intitulada 
“Fazendo um doze na pista: um estudo de caso do mercado ilegal de drogas na classe média”, defendida 
em 2008 na Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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pesquisa em associações canábicas na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo era observar 

a organização dessas associações e suas atividades, tanto no agrupamento dos 

interessados, quanto nas demandas políticas que reivindicavam. E especificamente, nosso 

objetivo era observar suas estratégias de ação para terem acesso legal ao CBD. Durante 

as reuniões semanais do NuPoP as discussões sobre as novidades das associações e dados 

relacionados ao trabalho de campo eram expostas.  

Ao me formar em 2016, participei no mesmo ano do processo seletivo do 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD), da Universidade Federal 

Fluminense localizada em Niterói-RJ. No processo de escrita do projeto de pesquisa15, ao 

reler minha Monografia me deparei com uma indagação: por um lado, usuários de 

maconha que utilizam para fins sociais16, e por outro lado, pacientes17 de maconha que 

utilizam a erva para o tratamento de crises convulsivas, dores crônicas e distúrbios de 

comportamento. Meu interesse era descobrir: “o que e como é ser paciente de maconha”. 

Segue abaixo uma breve transcrição do meu projeto de pesquisa que durante a 

escrita deste trabalho tomou outros contornos. Ao mergulhar no trabalho de campo 

situações e indagações surgem a todo momento, afinal, a experiência do indivíduo 

inserido em um grupo social enquanto pesquisador compartilha de todos os 

acontecimentos da vida dos interlocutores.  

 

“A região metropolitana da Grande Rio assim como a cidade do Rio de Janeiro 

representa grandes possibilidades para este estudo, pois possuí grande 

consumo e comércio de maconha (considerando a população), destacando os 

diferentes modos de consumo, recreativo e medicinal. O que demonstra isso é 

o forte movimento organizado da Marcha da Maconha, que se destaca no país 

inteiro, e a representação institucionalizada das associações canabicas ( 

APEPI, ABRACANNABIS, AMAME), formadas e compostas por mães que 

 
15 O projeto de pesquisa é um dos requisitos exigidos pelo PPGSD.  
16 Esse termo é utilizado por meus interlocutores como categoria nativa para substituir a ideia de “uso 
recreativo”, uma vez que outras drogas como a cerveja, por exemplo, são vistas a partir do consumo 
social. A preferência por usar “uso social” ao invés de “uso recreativo” prevalece no discurso dos meus 
interlocutores. A formulação do argumento e da justificativa que sustenta a utilização deste termo parte 
de um advogado ativista membro da comissão jurídica da Associação, que compara o cigarro de maconha 
ao whisky. Se um trabalhador bebe alguns goles de whisky quando chega em casa após o trabalho, está 
fazendo um uso social, assim como beber uma cerveja em um botequim. O uso da maconha também pode 
ser visto por esse ângulo. Após o trabalho o maconheiro fuma seu baseado e assim como a cerveja 
também compartilha com os amigos. Portanto o termo “recreativo”, para meus interlocutores, banaliza 
e infantiliza a ação consciente e não problemática de fumar maconha.   
17 É importante deixar claro que esse trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa que vem sendo 
desenvolvida a partir de um estudo em profundidade, onde os termos: paciente, “usuário”, “medicar-se” 
e “medicamento” serão tratados como categorias nativas.  
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possuem filhos com epilepsia refratária e pacientes com dores crônicas, 

reunindo assim não só mães e pacientes como também advogados, médicos e 

pesquisadores. 

A partir de visitas exploratórias realizadas em Montevidéo, capital do Uruguai 

e em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, pude compreender um pouco 

mais sobre as potencialidades da canabis em sua questão medicinal, sendo 

reivindicada por grupos organizados de mães que tem filhos com epilepsia. A 

organização de movimentos sociais em torno da canabis é regularizado no 

Brasil, porém, apenas remédios extraídos a base de CBD18 são permitidos para 

importação, já que não é permitido plantar e produzir no Brasil. 

As mães enfrentam dificuldades com o “uso compassivo”19, com a dificuldade 

para obtenção de receita médica, com o lobby farmacêutico e com tramites 

burocráticos para retirada do medicamento na ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária). O único procedimento legal para obtenção do remédio é 

a importação, que por sua vez possui um alto custo, não sendo acessível a 

todos. Portanto a maior demanda das mães é o auto-cultivo. 

Importante destacar que considero usuários de drogas não só os usuários de 

maconha que utilizam para fins recreativos, mas também para fins 

medicamentosos, e que para a obtenção do medicamento de forma clandestina 

as mães também necessitam conhecer técnicas e se comportarem de forma 

sigilosa, assim como para o consumo que necessita de dosagens específicas.” 

 

Fui aprovado no processo seletivo no qual o projeto descrito acima foi submetido 

e atualmente (2018) estou morando em Niterói -RJ, localizada na região metropolitana 

do estado do Rio de Janeiro. E como estava dizendo, de acordo com a metodologia 

antropológica, os resultados da minha pesquisa caminharam na direção do diálogo com 

meus interlocutores à medida em que expressavam suas preocupações nas entrevistas, 

dessa forma, já adianto que parte fundamental do trabalho está em compreender como 

meus interlocutores justificam suas práticas.  

 

  

 

 
18 É um dos princípios ativos da planta Cannabis Sativa, porém, diferente do THC (TetraHidroCanabinol), 
não possuí efeitos psicoativos, sendo utilizados para relaxamento, controle de convulsões e alivio de dores 
crônicas.  
19 O remédio a base de CBD só pode ser utilizado para tratamento após ser realizado todos os tipos de 
tratamento convencional.  
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2.2. A “Associação”20  

No início de 2017 fui apresentado aos membros da Associação por colegas de 

pesquisa, que assim como todos os meus interlocutores, preservarei a identidade por 

questões metodológicas e para evitar possíveis transtornos. Ao ir na primeira reunião 

administrativa em uma terça-feira do mês de março, fui recebido gentilmente pelos 

membros. 

Após terminada a reunião, conversei com um membro da área jurídica para me 

informar quais eram os procedimentos para que eu pudesse continuar a frequentar as 

reuniões, me colocando assim a disposição para qualquer ajuda que fosse necessário.  

O advogado da Associação me explicou que a participação era voluntária, bastava 

eu enviar meus documentos (RG e CPF), juntamente com o cadastro de associado 

preenchido como membro colaborar, não esquecendo de anexar minha declaração de 

matrícula na instituição de pesquisa.  

Busquei me associar o mais rápido possível, seguindo os trâmites burocráticos da 

Associação, justamente em função de um resguardo jurídico. Em mais ou menos 6 meses 

de trabalho de campo, já colaborando com a produção de atas das reuniões, organização 

de eventos, e gerenciamento virtual das redes sociais, fui promovido a staff, ou seja, 

participar do corpo técnico administrativo da Associação, o que colaborou ainda mais 

para estabelecer interlocução com diferentes atores presentes no cenário ativista em prol 

da legalização da maconha.  

Este processo de aproximação dos interlocutores e de construção da rede de 

confiança não foi fácil, pois, para estabelecer interlocução e ser visto como “parte” da 

Associação me dediquei não só a tarefas em casa através do computador como a 

frequência assídua às reuniões administrativas. Foi desta forma que entrei em contato com 

as pessoas que entrevistei e tive contato com todo o aparato médico-jurídico, podendo 

presenciar diálogos entre pacientes, advogados e médicos. Esta forma de interlocução é 

uma prática polêmica, porém considero que foi um trabalho difícil ganhar a confiança das 

pessoas, principalmente porque é um espaço onde as práticas são em grande parte 

clandestinas. 

 
20 Sempre que utilizar “Associação” com letra maiúscula e artigo definido, estou me referindo a associação 
na qual estou vinculado, inserido e realizando trabalho de campo. 
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A Associação não possui fins lucrativos e o seu principal objetivo é difundir 

informação sobre os usos terapêuticos da maconha, priorizando o ensinamento e o 

incentivo do cultivo caseiro, ou seja, a produção do “medicamento” de forma artesanal.  

Contando com uma equipe especialista em diferentes áreas -médica, jurídica, 

botânica-, é muito procurada por pessoas que possuem alguma patologia, ou então por 

mães e pais dessas pessoas. A maioria delas chega através das redes sociais (Facebook, 

instagram ou e-mail), seja indicada por um médico parceiro da Associação ou através de 

conhecidos.  Qualquer pessoa que entre em contato, tanto pelo Facebook quanto pelo 

Instagram, é orientada a encaminhar um e-mail para a Associação. Para finalizar este 

tópico, transcrevo abaixo um e-mail encaminhado por uma pessoa em busca de maiores 

informações sobre a Associação. Após, trarei algumas considerações sobre as aulas de 

cultivos.  

 

- Boa noite, Associação 

  
sou irmão de uma paciente, Laís21, 35 anos, do RJ, portadora de epilepsia e 
retardo mental grave CIDF72, teve uma crise grave ontem, daquelas em que 
exclusivamente o CBD é o único eficaz. 
  
Gostaria de saber informações de alguma Associação da Cannabis Medicinal, 
a qual possa ajudar Laís. 
O governo retirou o benefício social de um salário, o BPC- Loas, e agora toda 
família ñ pode financeiramente custear seu medicamento. 
Se possível, por gentileza, repassar esses docs. a quem de direito. 
 
Grato. 
 
Segue os docs. comprobatórios. 
 

 ------------------------------------------------------------------------ 

-  Boa noite, @!   

 

Nós somos uma associação sem fins lucrativos que promove o auxílio médico 

e jurídico visando a promoção do cultivo doméstico. Não comercializamos ou 

doamos óleo.  

 

Convidamos você para participar da nossa Reunião de Acolhimento para novos 

membros e também do Curso de Cultivo exclusivo para pacientes, 

responsáveis e profissionais da saúde. Os cursos acontecem presencialmente 

na cidade do Rio de Janeiro. Para receber informações sobre os próximos 

eventos responsa "Sim" a este e-mail e te incluiremos na lista. Lembrando que 

 
21 Nome fictícios.  
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as vagas são limitadas e é obrigatório o envio dos documentos de comprovação 

(laudo médico ou registro profissional).  

 

Para mais informações sobre a Associação, suas ações, objetivos, eventos e 

equipe acesse o site abaixo e nos siga nas redes sociais!”22 

 

 

 

2.3. “Reuniões” ou “Rodas de fumo”? 

 

1- 19 a 22 de setembro – amostra de cinema em Paraty - RJ.  

- JoãodoRio falou que será alugada uma casa para apoio a organização e que 

essa casa também poderá servir para mini-cursos de cultivo tanto com 

pacientes, mas também com médicos locais e secretários de saúde.  

-Essa casa terá jardim para camping.  

- Bloco Planta na Mente já confirmou presença.  

- 23 de setembro- Marcha da Maconha em Paraty - RJ.  . 

-Divulgar para a galera de sp, justamente pela proximidade Paraty.   

 

2- Curso – Agendar curso para médicos. Proposta de data: 12/08/2017 – 09:00 às 

13:00 

- Fazer uma divulgação para os médicos.  

- Fazer durante a manhã para os médicos e durante a tarde para os pacientes.  

- Repensar a estrutura do curso para médicos com duração de 4 horas.  

 (história) 

 (parte clínica e fisiológica) 

 (Jurídica)  

 (cultivo e botânica) 

3- . Carta de apoio e solidariedade para a associação canábica que teve um de seus 

diretores e um de seus pacientes foram presos em Belo Horizonte/MG.   

4- Próxima reunião: 13/07/2017, quinta-feira – 18:00 – local a ser marcado.  

 

Este é uma transcrição da primeira ata que produzi como “secretário”23, a partir 

dela é possível perceber algumas ações da associação, como a participação no evento em 

Paraty -RJ e também da organização dos cursos promovidos pela equipe. Neste momento, 

ao ir participando dos eventos enquanto membro com “funções” dentro da Associação, 

 
22 Eu respondi este e-mail.  
23 Função que adquiri no corpo administrativo da associação.  
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passei a assumir uma identidade, conquistando confiança através do trabalho sério e 

comprometido que vim desenvolvendo. Eu mostrei presença e que estava ali disposto para 

ajudar e não apenas ficar com o caderno na mão na posição exclusiva de observador. 

A forma de interação ao campo é baseada na Observação Participante, assim 

como ficou conhecida a maneira como o antropólogo Malinowski (1978), em seu livro 

“Argonautas do Pacífico Ocidental” realiza seu trabalho de campo. A maioria do trabalho 

foi feita voluntariamente e ainda é, porém, cerca de dois meses deste trabalho como 

secretário foi remunerado na forma de dinheiro.  

A Associação tem seu rendimento financeiro através de doações de pacientes, seus 

responsáveis e simpatizantes com a causa. Algumas pessoas depositam mensalmente e 

outras mais esporadicamente qualquer quantia monetária. A Associação não estipula um 

mínimo de doação e também não obriga ninguém a contribuir financeiramente para 

receber apoio jurídico, médico e de suporte ao cultivo doméstico. Para ter acesso ao Curso 

de Cultivo e Reunião de Acolhimento, basta se inscrever previamente. O suporte ao 

cultivo doméstico exige que o paciente e seu responsável estejam associados e cadastrem 

suas plantas, especificando a quantidade de plantas, os ciclos em que estão e as espécies 

(strains).  

 O trabalho ser caracterizado como “voluntário” não resultou maiores problemas 

graças às bolsas de financiamento à pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)24 e também do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)25. As reuniões semanais acontecem 

sempre na cidade do Rio de Janeiro, e ocorrem geralmente na casa dos membros da 

associação que cedem o espaço para a realização dos encontros. Para chegar até o local 

conto com transporte público: barcas, ônibus ou metrô, o que de certa forma, inclui gastos.  

Excluindo apenas uma, todas as reuniões em que participei foram legalizadas26 

(SANTOS, 2017; VERÍSSIMO, 2017). Conhecendo agora o cenário e os atores das 

 
24 A CAPES financiou esta pesquisa com uma bolsa “CAPES Prosup” durante 12 meses. Aproveito esta nota 
para agradecer. O Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares/ PROSUP 
tem por objetivo apoiar discentes de Programas de Pós-Graduação stricto sensu oferecidos por 
Instituições de Ensino Superior, contribuindo para a formação e manutenção de padrões de excelência e 
eficiência na formação de recursos humanos de alto nível. 
25 Nos outros meses fui bolsista do CNPq na modalidade AT-NS, através do Projeto de pesquisa 
coordenado pelo Professor Frederico Policarpo: “As políticas em torno da maconha: produzindo 
conhecimento sobre o seu uso medicinal e as articulações com a lei e a medicina”, aprovado no Edital 
Universal, ao qual também deixo meus agradecimentos. 
26 Os antropólogos Fabiano dos Santos (2017) e Marcos Veríssimo exploraram esta categoria nativa em 
suas respectivas teses. Consiste em sinalizar que o consumo de maconha pode ser praticado com uma 
razoável probabilidade de que não ocorram contratempos ou retaliações (ou mesmo incriminações).  
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diferentes associações canábicas no Rio de Janeiro, posso afirmar que esta é uma 

característica peculiar da Associação na qual estou inserido.  

 

Em todas as outras reuniões da Associação que fui todas foram completamente 

“legalizes”, ou seja, liberado para fumar. Na casa do Felipe27 foi a mesma 

coisa, ele mesmo foi o primeiro a legalizar. (Caderno de Campo – julho de 

2017) 

 

Em 2016, ainda na Graduação viajei para a João Pessoa, capital do estado da 

Paraíba, para participar da 30ª Reunião Brasileira de Antropologia, na qual apresentei um 

trabalho sobre as primeiras impressões e discussões do Projeto do NuPoP sobre as 

associações canábicas no Rio de Janeiro.  

Juntamente com colegas de pesquisa, tive a oportunidade de realizar uma visita 

exploratória à uma associação canábica em João Pessoa. Identificar a associação e seus 

atores continua não sendo a intenção, o que me interessa para a pesquisa é explicitar suas 

práticas e justificativas. A associação canábica que visitamos na Paraíba conta com uma 

sede fixa. Fomos muito bem recebidos pelos coordenadores, que ao decorrer da visita nos 

mostraram a organização dos cultivos de maconha até o escritório e sua organização 

burocrática.  

Esta associação, diferente da Associação do Rio de Janeiro, não tem seu objetivo 

voltado para o suporte ao cultivo doméstico, e sim para produção e distribuição de 

substâncias feitas a partir da maconha. Óleo, azeite, pomada são alguns produtos 

“fabricados” artesanalmente pela associação de João Pessoa. O ponto em que eu quero 

entrar, para não me alongar muito, é que em nenhum momento os coordenadores fumaram 

maconha em nossa presença. Ao partirmos, recebemos como regalo um potinho com um 

pouco de pomada de cannabis.  

As “rodas de fumo” que acontecem durante as reuniões da Associação que faço 

trabalho de campo no Rio de Janeiro foram uma das minhas primeiras pistas de 

investigação. Digo isso pois, acostumado a fumar maconha prensada28, me deparei 

 
27 Cultivador membro da associação. Todos os nomes são fictícios.  
28 Nas cidades do Sul e do Sudeste do Brasil, prevalece nesse mercado o chamado “prensado”, canabis 
colhida em latifúndios paraguaios e colocada numa prensa para depois seguir na forma de pedra para os 
mercados brasileiro, argentino e uruguaio. Não raro, o maconheiro fica temporariamente sem o produto, 
a maconha, ou de posse de um produto de qualidade duvidosa. “Malhada”, “palha”, “velha”, “mofada”, 
algumas com muita amônia, além de outros tipos de impurezas (tais como inseticidas usados na 
plantação), muitas vezes colhida há mais de um ano e mantidas por força de reagentes químicos 
(VERÍSSIMO, P.277, 2016). A maconha vendida ilegalmente no Brasil, geralmente vinda do Paraguai, por 
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durante as sessões para discussão de assuntos administrativos com cigarros de flores de 

maconha oriundas de cultivos domésticos, que rodavam seguindo as mesmas etiquetas 

das “rodas de fumo” em Angra dos Reis-RJ, contexto no qual realizei minha pesquisa de 

monografia, citada no início do trabalho.  

O que o antropólogo Marcos Veríssimo (2017) descreve em sua tese 

“Maconheiros, Fumóns e Growers: um estudo comparativo do consumo e do cultivo 

caseiro de canábis no Rio de Janeiro e em Buenos Aires”, como “cultura canábica” pode 

ser definida não apenas pelas etiquetas, hábitos e estratégias, mas na tomada de 

“consciência” de que isso tudo é parte de uma cultura em permanente processo de 

construção, e com amplos potenciais políticos e mercadológicos.  

Nos trabalhos de Sergio Vidal (2010, 2010a), a “cultura canábica” é analisada a 

partir da ótica do “aspecto grower”, que é entendido como uma forma original da “tomada 

de consciência” dessa “cultura” enfatizando o cultivo caseiro de maconha para consumo 

próprio. A seguir uma transcrição do meu caderno de campo: 

 

Foi nessa reunião também que conheci o Thiago. É um médico muito simpático 

e atencioso. Ele faz parte do corpo administrativo da Associação e realiza 

visitas médicas nas residências das pessoas que tem alguma dificuldade de 

locomoção. A consulta é gratuita e ele não cobra nem o seu próprio 

deslocamento. Na reunião em que o conheci, ele levou umas minhocas para a 

Monica, que também é pesquisadora e membro do corpo administrativo da 

Associação. Para fins sociais, Monica estava iniciando um cultivo doméstico. 

As Minhocas estavam dentro de um potinho de sorvete com um pouco de terra. 

Essa questão da minhoca me intrigou pois, para a pesquisa imaginei que seria 

interessante saber porque ele tem minhocas29, e porque ele estava dando 

algumas para ela. Mais tarde, neste mesmo dia, perguntei a ela qual era a 

função, e ela me explicou que os húmus de minhoca são muito nutritivos para 

as plantas. Essa é uma questão que pode entrar nas práticas de uso e técnicas 

de cultivo, justamente porque esse é um conhecimento “grower”. (Caderno de 

campo – outubro de 2017) 

 

 Conversando com Monica pude perceber que a maneira como o conhecimento 

sobre o cultivo de maconha é adquirido pode ser tanto de maneira escrita através de guias 

 
motivos de transporte ilegal, a planta é submetida ao processo de prensagem e que sem os devidos 
cuidados na hora do cultivo, não apresenta potencial terapêutico. 
29Responderei essa questão durante o capítulo três, onde durante a descrição das práticas de consumo e 
cultivo esbarro nesta questão.  
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e sites especializados no tema, ou então a partir do contato com cultivadores mais 

experientes que ensinam as técnicas aos principiantes, assim como demonstra Becker 

(2008) ao descrever a carreira de um usuário de maconha.  

 “Grower” é uma categoria nativa que quer dizer cultivador caseiro de maconha. 

Marcos Veríssimo (2017) nos traz bem essa ideia:  

 

Consiste o “grow” (do inglês “to grow” = crescer) na área provida de 
iluminação artificial e reservada para a prática do autocultivo doméstico no 
interior da casa. Não raro, armários, banheiros, closets, ou quartos de 
empregada podem ser convertidos em grow. (VERÍSSIMO, 2017, p. 19) 
 
 

A partir dos conceitos trabalhados por Veríssimo (2017) e Vidal (2010, 2010a) a 

“cultura canábica” através do aspecto “grower” era notavelmente uma característica 

marcante entre os membros da Associação e que pude observar empiricamente durante o 

trabalho de campo.   

Segundo Sérgio Vidal (2010a), o consumo de maconha e suas representações 

sociais vem sofrendo a influência de novos fenômenos e novas representações, tais como 

a internet, revistas especializadas, militância através de marchas e exibição de filmes, 

debates acadêmicos, além de outras atividades (VIDAL, 2010 a).  

 

Assim, temos hábitos de socialidade, estratégias e etiquetas adquiridos no 
interior dos grupos sociais nos quais as pessoas estão inseridas, a partir da 
família, da escola e de outros grupos de pares que o informam como se mover 
no mercado para adquirir a cannabis. (VERÍSSIMO, 2017, p. 50-51)  
 

 
  De acordo com Edward MacRae e Júlio Simões (2000), em seu livro “Rodas de 

Fumo: o uso de maconha entre camadas médias urbanas”, os “fatores socioculturais” 

influenciam o padrão de uso e os significados atribuídos ao consumo. Os fatores 

socioculturais possibilitam até mesmo o controle sobre o uso da substância. Interpreto 

dessa forma que as “rodas de fumo” são ambientes de sociabilidade onde conhecimentos, 

saberes e técnicas são compartilhados por usuários, pacientes e consumidores de maconha 

para fins terapêuticos, ou não.  

 O que percebi durante as “reuniões” da Associação é que muitos pais, mães e 

responsáveis, que muitas vezes nunca tinham tido nenhum contato com a maconha, 

passaram a respeitar “regras” informais (BECKER, 2008), ou em outras palavras, adotar 

etiquetas que são compartilhadas por “maconheiros” e “growers”. Muitos pais e mães que 
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não fumam maconha, durante as “reuniões” quando o baseado30 chegava em suas mãos, 

eles simplesmente pegavam e passavam sem fumar, seguindo a ordem do círculo, que 

mesmo não sendo linear representa uma fila para os que fumam, ao invés de apenas 

recusar. 

 

“Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em 
algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de 
comportamento a elas apropriados, especificando algumas ações como 
“certas” e proibindo outras como “erradas”. Quando uma regra é imposta, a 
pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, 
alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo 
grupo. Essa pessoa é encarada como um outsider.” (BECKER, 2008, p.15) 

 

Portanto, ao analisar estes espaços de socialidade deve-se considerar segundo 

Becker (2008), o contato com consumidores mais experientes e de como eles são 

importantes para a aprendizagem da identificação dos efeitos, da forma “correta” de se 

utilizar, sua apreciação, de como o usuário ou o paciente lida com as forças repressivas31 

e de como adquire a maconha. As etapas acima correspondem para Becker (2008), um 

processo de iniciação e desenvolvimento para o uso da cannabis.   

 No tópico anterior descrevi um e-mail recebido pelo Associação, enviado por uma 

pessoa em busca de informações para participar das Reuniões de Acolhimento e também 

das Aulas de Cultivo. O tópico a seguir tem o objetivo não apenas de elucidar o diálogo 

que estabeleci com meus interlocutores e descrever o Curso, mas também de situar o leitor 

do que se trata o cultivo doméstico, suas técnicas, saberes e especificidades. Assim como 

o conhecimento sobre a planta.  

  

2.4. O Curso de Cultivo 

 

 Após ter recebido o e-mail de resposta da Associação, se a pessoa responder que 

deseja participar dos próximos eventos, eu incluo a pessoa na listagem para próximo da 

data de inscrição, enviar um outro e-mail solicitando a ficha de cadastro e a documentação 

necessária. Geralmente o Curso tem duração de dois dias, começando pela manhã, tem 

uma pausa para o almoço e logo após recomeça durante a tarde. Nos Cursos de Cultivo 

minha função é de organizador. Sou responsável por chegar mais cedo e realizar os testes 

de iluminação, som, ar condicionado, data show. Após realizar estes procedimentos, me 

 
30 Cigarro de maconha confeccionado artesanalmente.  
31 Este assunto será tratado de forma mais ampla no próximo capítulo.  
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direciono para a mesa de cadastro, onde todos que chegam devem assinar a lista de 

presença que é gerada a partir dos e-mails enviados previamente.  

 Também sou responsável pela manutenção do coffe-break. Ou seja, não deixar 

faltar biscoitos e café na mesa do saguão. Isto me permitiu estabelecer interlocução com 

diversas pessoas que vão em busca de ajuda por diversos motivos patológicos. Idosos, 

mães e pais de crianças com alguma doença de difícil controle, profissionais de saúde 

incluindo médicos, enfermeiros, veterinários, farmacêuticos, nutricionistas.  

O famoso “cafezinho” é algo indispensável para a manutenção do Curso de 

Cultivo, pois, a programação é intensa e os cursos tem um conteúdo muito denso, onde a 

maioria das pessoas saem dizendo: - “é muita informação para pouco tempo”. Portanto, 

a maior parte do conhecimento só é adquirido a partir do momento em que o conteúdo é 

colocado em prática.  

Nas aulas de cultivo não é tão comum se fumar maconha devido aos lugares onde 

o Curso é realizado, por isso os usuários têm que se camuflar, ou sair do local. Já os 

pacientes e “growers” não evitam essa prática. Os pacientes por motivos de crises de dor, 

e os “growers” porque vaporizam32 apenas flores oriundas de cultivos domésticos, sendo 

o prensado não tolerado nestes espaços. Já participei de Cursos onde os professores que 

são “growers” vaporizaram ao darem a aula.  

No primeiro Curso de Cultivo que participei, mesmo ajudando na organização, 

procurei focar minha atenção nas aulas, essa atitude representou um empreendimento ao 

mesmo tempo etnográfico, histórico e botânico, que pessoalmente e etnograficamente foi 

muito rico. Ideias e conceitos sobre Redução de Danos, transformações da lei de drogas, 

orientações jurídicas, orientações médicas e uma apresentação sobre o Sistema 

Endocanabinoide, técnicas de cultivo, biologia e botânica. Participar do curso enquanto 

“aluno” me proporcionou conhecimentos valiosos com relação a jardinagem.  

Como eu estava dizendo, foquei minha atenção nas aulas justamente para 

compreender quais os principais assuntos e preocupações, assim como bem demonstrou 

Willian Foot Whyte, em seu livro “Sociedade de Esquina – Treino em Observação 

Participante” (2005), se informando sobre as notícias de baseball, pois, estar por dentro 

e atualizado dos assuntos que são discutidos, é uma forma de aproximação e conquista de 

confiança, a partir do momento em que esses assuntos representam interesses em comum.   

  

 
32  
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O fato é que se está discutindo o problema de experiências mais ou menos 
comuns, partilháveis, que permitem um nível de interação específico. Falar-se 
a mesma língua não só não exclui que existam grandes diferenças no 
vocabulário, mas que significados e interpretações diferentes podem ser dados 
a palavras. (VELHO, 1980, p.125) 

 

O conteúdo das aulas me ajudou não só nas reuniões e com os membros 

administrativos da Associação, mas também na fase das entrevistas com os pacientes que 

cultivam, por já ter uma pequena bagagem sobre o assunto, problematizações que tratarei 

melhor no quarto capítulo. A seguir trago uma transcrição retirada de meu caderno de 

campo sobre a primeira Aula de Cultivo que participei, no dia 02/09/2017.  

 

 Referência: Guia básico de Cultivo Doméstico – Horta da Couve33.  

a) Parte morfológica 
 
- Espaço para plantar corresponde ao limite de crescimento da planta. 
Ex: tamanho dos vasos ou canteiros. 
 
- A cannabis é uma planta dioica, ou seja, planta do sexo feminino e planta 
do sexo masculino. 
 
- O cultivador deve saber diferenciar a planta fêmea da planta macho. 
 
- O sexo só é descoberto a partir de 2 ou 3 meses. 
 
- O cultivador deve saber a capacidade de produção da planta, a partir do 
conhecimento da strain34. “Saber o que está cultivando”. 
 
- Os dois itens anteriores tornam o cultivo de maconha uma produção com 
muitas variáveis. 
 
-  A planta “macho”35 não produz resina36, apenas pólen. Não tem potenciais 
terapêuticos ou psicoativos, 

 
- A planta fêmea gera a flor. A flor é aonde estão concentrados todos os 
tricomas. 

 
- A polinização ocorre através do vento.  A planta fêmea não pode ser 
polinizada, pois gasta mais energia produzindo as sementes (que são 
geradas dentro das flores), diminuindo assim a quantidade e a potência dos 
tricomas. 
 

 
33 Acesso no link a seguir: https://www.hortadacouve.com 
34 Strain quer dizer espécie.  
35 Categoria nativa para denominar a planta do sexo masculino.  
36 Os tricomas são as glândulas de resina da planta que contém o THC e o CBD, e outros canabinoides. A 
resina é responsável pelo sabor, aroma e potência psicoativa da planta. 
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- Ciclo de vida da planta é composto por duas fases principais: vegetativo e 
floração. 

 
- Abaixo, os três primeiros itens correspondem ao ciclo vegetativo e os dois 
últimos à floração. Ou seja, a germinação, brotação e vegetativo fazem parte 
da “vega”37. E a pré-flora e a floração fazer parte da “flora”38. 

 
Germinação => brotação => vegetativo => pré-flora => floração 
 
b) Anatomia 
 
- As raízes são os sistemas vasculares da planta, captam água e minerais do 
solo. 
 
- O caule principal surge da raiz e auxilia o crescimento vertical da planta. 
Naturalmente, o caule é a estrada vascular primária, transportando água e 
minerais das raízes. 
 
- As folhas são placas que captam a luz solar para produção de alimento e 
energia, ou seja, responsável pela produção da fotossíntese. 
 
c) Solo 
 
- O cultivador deve estar atento a condição física do solo/substrato e sua 
oxigenação. É recomendado utilizar pó de coco, perlita, farinha de osso, etc. 
 
d) Rega 
 
-  A água deve ser tratada com o objetivo de eliminar o cloro. 
DICA: Deixar a água de repouso pois ele é volátil. Ou utilizar água mineral. 
 
e) O “clone” 
 
- Quando se descobre o sexo é o momento para se produzir o “clone”39. 
 
- O clone é retirado da parte inferior do caule, através de um corte específico 
 
- Existem duas maneiras de se plantar: clone ou semente. 
 
- A semente deve ser germinada e o clone enraizado. 

 
f) O ciclo de “subsistência” 

 
- Como garantir um “bud40” de qualidade e que tenha resultados 
satisfatórios: 
 
- Achar a melhor strain de acordo com o tratamento desejado. 

 
37 Categoria nativa para denominar a fase vegetativa.  
38 Categoria nativa para denominar a fase de floração.  
39 Clone significa “muda”, ou seja, parte da planta que foi cortada e será replantada para o crescimento 
de uma nova.  
40 Em inglês significa “botão”. Categoria nativa usada para denominar a flor.  
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- Criar as plantas “mães” e deixar elas vegetando a partir do controle do 
fotoperíodo, ou seja, controlar a quantidade de tempo de luz que a planta 
recebe para evitar o florescimento. Técnica usada para sempre ter os 
clones41 desta planta. 
 
- O cultivador deve se organizar para que esteja sempre colhendo. 
 
g) Tipos de cultivo 
 
- Diferença de cultivo: indoor ou outdoor – Dentro de casa ou fora de casa. 
 
- O cultivo “medicinal” deve ser totalmente orgânico. Ou seja, sem a adição 
de produtos químicos, sejam inseticidas, fertilizantes ou etc. 

 

 

A transcrição descrita acima, assim como a próxima, tem a função de elucidar o 

tema dos diálogos que estabeleci com meus interlocutores, assim como demonstrar ao 

leitor quais são os objetivos da Associação. Portanto, é minha intenção é situá-lo sobre os 

tópicos e temas abordados nas aulas, pois, são conhecimentos técnicos necessários para 

compreender as práticas de quem cultiva maconha. O quarto capítulo é composto por 

entrevistas que foram realizadas com pessoas que frequentaram as aulas (Curso de 

Cultivo da Associação) e decidiram colocar seus aprendizados em prática, por motivos 

que descobriremos juntos.  

A transcrição a seguir também foi retirada do meu diário de campo, aula em que 

participei como “aluno”, dia 02/07/2018. De modo que a primeira aula visou descrever 

práticas e conhecimentos básicos do cultivo caseiro a partir de questões biológicas e 

botânicas, ou seja, a fisiologia da planta Cannabis Sativa L. A segunda aula que 

transcreverei aqui é sobre técnicas de “cultivo protegido”. Esta forma de cultivo se trata 

de controlar totalmente o ambiente em que a planta vive, controlando o ciclo de vida da 

planta, o controle de pragas e também segurança e discrição. Mais especificamente a aula 

tratou sobre o cultivo indoor.  

  

Introdução a técnicas de cultivo Indoor – Cultivo Biológico.  

1- Recomendação bibliográfica: - Cannabis medicinal – Introdução ao 

Cultivo indoor – Sérgio Vidal (VIDAL, 2010)  

 

2- Técnica de cultivo protegido:  

 
41 Categoria nativa para denominar mudas de cannabis.  
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- Controle de pragas (orgânico ou químico) 

- Simular ambiente (variáveis climáticas)  

- Segurança  

- Controle dos estágios da planta  

- Padronização e melhoria do produto final  

 

3- Necessidades inerentes ao cultivo: é possível prever o custos e gastos.  

- Espaço  

- Investimento inicial (estufa, painel de iluminação, vasos, substrato) 

- Custo fixo (principalmente conta de eletricidade) 

- Tempo para cuidado (dedicação) 

 

4- Escolha do local  

- Boa circulação de ar 

- Limpo  

- Ponto de energia 

- Umidade moderada  

- Ponto hidráulico  

 

5- Equipamentos necessários  

- Lâmpadas (HPS ou Led) – Medição de temperatura: veja luz fria / flora 

quente – simulando as estações do ano em que a planta floresce, no caso o 

inverno.  

- Refletor (fechados ou abertos) 

- Reator (magnético ou eletrônico) 

- Exaustor (tubulares ou aspirais)  

- Timer (analógico ou digital) 

- Termohigrômetro (temperatura e umidade do ambiente) 

- Transformador (depende da voltagem do imóvel) 

- Filtro de carvão (para disfarçar o cheiro que as plantas produzem) 

 

Acompanhar as aulas foi muito importante para estabelecer diálogo com meus 

interlocutores, ao mesmo tempo que foi fundamental para trabalhar dentro da Associação. 

A posição que ocupei exigiu que no mínimo eu tivesse uma noção básica sobre esses 

conhecimentos, até mesmo para responder os e-mails, fazer as atas, orientar os pacientes 

que me procuravam no Curso.  
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Os professores, Guilherme e Gump42 ministraram as aulas descritas acima, eles 

trabalham especificamente com o cultivo de cannabis. O Guilherme, que foi o professor 

da primeira aula é biólogo e também proprietário de uma growshop, lugar semelhante a 

uma casa de jardinagem, onde é possível encontrar substrato, fertilizantes, perlita, entre 

outros. Porém, também é comercializado artefatos de tabacaria, como sedas43, bongs, 

pipes, piteiras, objetos estes que representam a “cultura canábica” descrita por Veríssimo 

(2017).  

Gump foi o professor da segunda aula sobre “cultivo protegido”. Ele tem uma 

oficina que faz a manutenção e conserto de itens presentes no “grow”. Mas a sua principal 

atividade é construir, ou seja, ele monta “grows”. Faz painéis de iluminação, estruturas 

para ventilação, enfim, todo conteúdo citado acima é de responsabilidade dele quando se 

trata de ambiente controlado. Realiza visitas, orçamentarias, técnicas e de execução na 

casa dos pacientes de forma voluntária.  

Meus interlocutores que são pacientes relataram diversas vezes a importância 

destes dois técnicos em cultivo da Associação. Além de sempre estarem disponíveis nas 

redes sociais, eles também tiram diversas dúvidas presencialmente. Guilherme e Gump 

são cultivadores de maconha de longa data, por isso reúnem estudo e prática ao 

executarem seus trabalhos.  

Abrirei mais um tópico antes de fechar este capítulo, para continuarmos falando 

sobre o suporte técnico de cultivo que os pacientes recebem da Associação. O próximo 

capítulo tem o objetivo de descrever o que é ser paciente de maconha a partir de uma 

análise sobre a experiência. Vejamos antes o próximo tópico.  

 

2.5. Suporte técnico de cultivo 

 

Foi nesse dia que conheci o filho do Luiz, que acabou de se formar na faculdade 

de administração de empresas, o chamarei aqui de Fernando. Talvez ele seja 

uma peça importante para as decisões tomadas daqui pra frente, ele se mostrou 

um tanto quanto empolgado com a parceria que a associação está estudando e 

cogitando fechar. (caderno de campo – 04/07/2017) 

 
42 Nomes fictícios.  
43 Papel utilizado para se enrolar o cigarro de maconha. Bong é um cachimbo que utiliza água para resfriar 
a fumaça, e pipe é cachimbo em inglês. A piteira é utilizada similarmente ao filtro do cigarro. O 
funcionamento destes objetos é descrito de melhor forma por Policarpo (2016) no capítulo II, mais 
especificamente no tópico “Bongs, pipes, baseados e vaporizadores”, na página 61.  
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 Quando Fernando estava se aproximando da Associação havia acabado de se 

formar na faculdade de administração de empresas. Começou por se encarregar de tarefas 

administrativas que envolviam as finanças, hoje é Presidente da Associação. Luiz, pai de 

Fernando é um cultivador experiente, com mais de dez anos de prática. Ele é um dos 

pacientes que entrevistei e acompanhei o cultivo. Luiz possuí o Habeas Corpus que 

garante que seu cultivo doméstico de maconha seja exercido legalmente. Após passar por 

complicações de saúde, tem suas capacidades limitadas para executar as tarefas do 

“grow”.  

Além de Fernando estar aprendendo técnicas de cultivo com seu pai, também me 

disse em uma entrevista que aprende ainda mais quando vai à casa dos pacientes para dar 

o suporte técnico de cultivo. Esta passou a ser uma de suas funções dentro da Associação: 

realizar visitar técnicas para ajudar as pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade 

com o cultivo. Os problemas mais comuns que os pacientes enfrentam são pragas e 

carências minerais. Mas para isso, as plantas devem estar cadastradas, assim como o 

paciente44 que está recebendo este serviço da Associação.  

Na transcrição abaixo, peço ao leitor que se atente especificamente para a questão 

das redes sociais de mensagens instantâneas que servem de apoio a pacientes que estão 

iniciando o cultivo ou estão enfrentando algum tipo de dificuldade, como identificar o 

sexo da planta ou fazer o controle de pragas, por exemplo.  

 

A fase de maior aproximação entre mim e Associação foi a partir do momento 
em que passei a participar das redes sociais, os grupos de whatsapp e 
telegram45 onde é ampla a socialização dos membros, e um meio fundamental 
de difusão de conhecimento sobre o cultivo. Digo isto para justificar o meu 
sentimento de maior pertencimento ao grupo, estreitando laços de confiança e 
me sentindo uma peça em uma engrenagem, possuindo atribuições. Vejo a 
Associação não só mais como um objeto de pesquisa, mas também um lugar 
onde cultivarei amigos.46 (Caderno de Campo, abril de 2018)  

 

 De acordo com Sérgio Vidal (2010), em sua monografia “Colhendo Kylobytes: o 

Growroom e a cultura do cultivo de maconha no Brasil”, a internet é um ambiente fértil 

para as novas experiências de sociabilidade e compartilhamento de interesses e 

 
44 Juntamente com toda a documentação requisitada para se tornar um associado.  
45 Aplicativos de mensagem instantânea em smartphones.  
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significados. No espaço virtual é possível se formar grupos que discutam qualquer 

assunto, compartilhando assim experiências, informações, significados e representações.  

Vidal (2010) explica que a internet é considerada pelos principais autores da área 

como um instrumento potencializador e um veículo facilitador de divulgação de 

“culturas” existentes no mundo off-line. Em sua monografia, mencionada acima, ele se 

propõe a fazer uma análise restrita à “cultura” (VERÍSSIMO, 2017) relacionada com o 

cultivo para consumo próprio no fórum Growroom.  

O Growroom 47 é um blog de notícias sobre maconha, criado em 2002, que abriga 

o fórum de discussões on-line cujo objetivo inicial era proporcionar um espaço onde 

pessoas adultas, usuárias de maconha, pudessem trocar suas experiências sobre o tema 

em uma plataforma de sociabilidade on-line, chamadas de fórum de discussões. A 

plataforma está situada no ciberespaço e está estruturado para receber usuários de 

qualquer parte do mundo que tenham acesso à internet, onde é disponibilizado um espaço 

no qual é possível consultar um banco de experiências e informações gerado pela 

interação de milhares de pessoas (VIDAL, 2010).  

O Fórum surgiu a partir da ideia de criar um espaço de sociabilidade que 

funcionasse como um ponto de diálogo entre a cultura sobre a maconha que existia em 

outros países e os usuários brasileiros que não tinha acesso à essas outras esferas de 

discussão, nem tinham um espaço onde pudessem trocar experiências e dialogar com 

outros brasileiros. Vidal (2010) descreve que o objetivo central era promover o debate 

sobre a maconha dentro da comunidade de brasileiros.  

No tópico chamado “Tornando-se usuário do Growroom”, Sérgio Vidal (2010), 

demonstra os passos para se cadastrar no fórum: 

 

O endereço www.growroom.net, dá ao internauta acesso a um blog de notícias 
sobre a cultura da maconha, e nele, há um botão redirecionando o usuário para 
o fórum. Quando clicado, o botão apresenta uma versão restrita do fórum, onde 
só é possível visualizar os sub-fóruns sobre avisas, notícias, uso medicinal e as 
discussões desenvolvidas neles. O objetivo dessa restrição é limitar o acesso 
aos espaços de discussões às pessoas devidamente cadastradas e que tenham 
afirmado, para o preenchimento do formulário de cadastro, que leram, 
entenderam e aceitaram as Regras de Conduta e Termos de Utilização do 
Fórum. Após isso, precisam escolher um apelido e uma senha, informando 
também um endereço de e-mail válido através do qual será confirmada a 
veracidade dos dados emitidos. (VIDAL, 2010, p. 61) 
 

 

 
47 “O Growroom – seu espaço para crescer” – acessar https://www.growroom.net 
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Ele descreve que este tipo de plataforma permite aos usuários trocarem mensagens 

através de tópicos e postagens no fórum, e mensagens privadas. Os tópicos e postagens 

são abertas e podem ser visualizadas por qualquer membro do grupo. Eles funcionam 

como uma espécie de mural de recados, onde um usuário inicia um assunto e aguarda 

comentários de outros usuários.  

Segundo Vidal (2010), com o passar do tempo os próprios usuários passaram a 

criar controles informais. Aos poucos as regras informais de conduta, que nunca foram 

colocadas em nenhum dos documentos oficiais do fórum, se estabeleceram como 

consenso e seguem sendo praticadas. Ao mesmo tempo em que alguns tipos de conduta 

reprimidas como por exemplo, publicar um novo tópico já contemplado antes, ou abrir 

tópicos para pedir informações sobre aonde comprar drogas. Outros tipos de conduta são 

extremamente valorizados, como compartilhar fotos e relatos de experiências de cultivo, 

dar dicas e responder dúvidas, por exemplo. 

 Os membros que trabalham na administração e são moderadores trabalham 

voluntariamente. Segundo Vidal (2010), a categoria nativa “novato” é usada para 

rechaçar a postura de algum membro, que ou desconhece as técnicas de cultivo ou 

desconhece o código de ética implícito do site.  

Trago a leitura de Sérgio Vidal (2010) sobre o site do Growroom com o objetivo 

de comparar às redes sociais utilizadas pelos membros da Associação, com o fórum 

descrito acima. Muitos cultivadores presentes nos grupos de Whatsapp de suporte 

oferecido pelo Associação, são ou já foram moderadores do Growroom. Portanto, 

acredito eu que as formas de socialização, de comunicação e compartilhamento de 

informações, técnicas e etiquetas estão passando por um processo de atualização. 

Descreverei aqui o funcionamento destes grupos.  

A Associação possuí três grupos principais no Whatsapp: “Sala de Reunião”, 

“ASSOCIAÇÃO” e “Tira-Dúvidas”. O primeiro grupo é composto apenas por pessoas 

que estão vinculadas à administração e participam das reuniões semanais para resolução 

de assuntos institucionais. No segundo grupo todas as pessoas que participam das 

Reuniões de Acolhimento, Aulas de Cultivo e se tornam associados, são incluídos através 

de seu número de celular. E o terceiro grupo são incluídos apenas os associados que 

decidem iniciar um cultivo doméstico e cadastram suas plantas, mesmo não tendo 

autorização judicial, afinal para a Associação o que importa é o paciente cultivar e praticar 

para produzir artesanalmente seu próprio “medicamento”.  
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As etiquetas de conduta do grupo também são “regras informais” (BECKER, 

2008), que não contam com nenhum estatuto ou código escrito. Essas regras são 

implícitas e contam com um moderador que restringe apenas questões que não tratam de 

cultivo, como política, religião e correntes aleatórias, por exemplo. Este moderador que 

chamarei aqui de Romário, além de exercer esta função nos grupos também faz parte do 

corpo administrativo. Ele é formado em psicologia e atua promovendo grupos de apoio 

psicológico à pacientes da Associação.  

O grupo de Whatsapp denominado “ASSOCIAÇÃO” é o espaço aonde Romário 

divulga estes encontros e convida para que os pacientes ou seus responsáveis participem. 

O que é mais comum no grupo denominado “Sala de Reunião” é ser divulgado aonde e 

quando será a próxima reunião administrativa, onde eu além de anexar no drive48do e-

mail, também realizo a publicação virtual das atas para que todos os staffs e diretores 

tenham acesso.  

 

- Boa tarde pessoal, estou enfrentando algumas dificuldades com meu cultivo. 

A alguns dias as folhas de uma das minhas plantas tem ficado com diversos 

pontinhos brancos. Estou preocupado que seja alguma carência de minerais. 

Alguém pode me ajudar? Segue abaixo uma foto. (Deco, paciente que está 

começando a cultivar) 

 

Figura 1: Imagem retratando os diversos pontos brancos na parte superior da folha.  

 

 
48 Pasta on-line de arquivos e documentos.  
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Esta mensagem foi transcrita do grupo “Tira-Dúvidas”. Diferentemente do 

Growroom, aqui o novato é visto como alguém que necessita de uma atenção maior. 

Portanto, comparado ao fórum descrito por Vidal (2010), sinto mais tolerância e paciência 

por parte dos “growers” com as pessoas que publicam suas dúvidas, afinal, muitas delas 

estão tendo seu primeiro contato com a maconha agora. Em resposta a dúvida publicada 

no grupo “Tira-Dúvidas” que foi transcrita acima, um paciente iniciante no cultivo 

respondeu, e em seguida um “grower” experiente e um dos fundadores da Associação 

respondeu em baixo:  

 

- Boa tarde, Deco!  

Isto não está me parecendo carência, e sim praga. Dê uma olhada em baixo das 

folhas, se estiver pontinhos pretos se trata de ácaro. Mas vou esperar alguém 

mais experiente que eu responder. (Pedro, paciente iniciante no cultivo) 

_____________________________________  

- Deco, mande fotos da parte inferior da folha (Gregório, “grower” experiente) 

_____________________________________ 

 

- Pessoal, segue a foto da parte de baixo da folha. (Deco) 

 

                  

Figura 2: Imagem retratando os pontos pretos na parte inferior da folha.  

  ___________________________________ 

  

- Deco, está vendo estes pontos pretos embaixo da folha? Eles são os ácaros, se 

passar a mão neles vai sair uma cor de ferrugem. É o spider mite. Ele suga a seiva 

da planta e também faz teias. Acontece porque geralmente a planta está sem o 
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controle de umidade devidamente ajustado. Experimente pulverizar óleo de neem e 

também borrifar água algumas vezes durante o dia. (Gregório) 

________________________________________ 

 

- Obrigado pela ajuda, galera! (Deco)  

 

 Outro recurso que é bastante utilizado no grupo “Tira-Dúvidas” é a divulgação de 

compra de produtos biológicos e orgânicos, como fertilizantes, e inseticidas naturais, afim 

de se formar “vaquinhas” para dividir o produto e o lucro entre os participantes que 

quiserem e toparem a compra. Como é o caso do inseto “joaninha”, por exemplo. No 

último capítulo sua utilização será descrita na prática de forma mais profunda. Por 

enquanto vou me abster a descrever uma mensagem onde um “grower” experiente 

anuncia que irá compra-las:  

 

- Gente, vou comprar joaninhas para colocar no meu cultivo. É um inseto que 

faz a manutenção de pragas, pois, é um predador natural dos ácaros e pulgões. 

Elas vêm ainda em forma de casulo e embaladas como se fossem um 

comprimido de remédio. Basta colocar e ela vai comer as pragas que 

prejudicam a maconha. Alguém também quer? A compra mínima é de vinte, 

mas acho que é muito para mim. (Luiz, paciente e “grower” experiente) 

 

 Logo após publicar no grupo diversos pacientes e “growers” demonstraram 

interesse, afinal esta é uma novidade quando se fala de cultivo orgânico. É algo que vem 

sendo explorado no Brasil justamente em função da utilização terapêutica, e muitos 

“growers” estão trocando seus fertilizantes químicos e adotando as “boas práticas” do 

cultivo orgânico, que gera flores que podem ser consumidas de uma forma mais saudável.  

 A partir da observação praticada nos grupos de mensagens instantâneas formado 

por membros e pacientes da Associação, identifiquei diversas etiquetas e práticas que na 

minha interpretação correspondem a uma atualização das práticas de uso e socialização 

inseridas na “cultura canábica” a partir do aspecto “grower” (VERÍSSIMO, 2017; 

VIDAL, 2010).  

 Não só os pacientes estão se socializando com os “growers”, por sua vez os 

“growers também estão se socializando com os pacientes. A troca de conhecimentos e 

práticas acontece similarmente a uma via de mão dupla, tendo sempre o sentido da 

reciprocidade presente, o que Marcel Mauss (1974) explica em seu livro “Ensaio sobre a 

dádiva”.  
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O paciente de maconha, precisa necessariamente saber o que consome, ou seja, 

saber a strain49 e os efeitos que procura e principalmente não consumir prensado. 

Portanto, para os “growers” mais experientes, apenas a atitude do paciente ou seu 

responsável começar a cultivar já é um resultado do trabalho realizado pela Associação, 

daí a paciência e tolerância.  

 Concluo este capítulo esperando ter contribuído para reflexões sobre o que é ser 

paciente a partir de uma associação canábica. Primeiro, para o paciente ser cadastrado e 

ser aceito pela Associação, precisa da “Receita Médica”. Precisa frequentar as reuniões 

para associados e Cursos de cultivo e caso decida plantar é necessário cadastrar as plantas 

para um controle institucional e de possíveis suportes técnicos presenciais ou virtuais.  

 No próximo capítulo o meu objetivo é descrever as formas legais para se tornar 

um paciente de maconha no Brasil. Explorarei dados quantitativos e qualitativos 

coletados a partir de trabalho de campo e interlocução e entrevistas realizadas com 

pacientes, usuários, e instituições de controle. Procuro assim dar continuidade a minha 

proposta analítica de explorar uma visão sobre o conhecimento em torno da maconha para 

fins terapêuticos. Quem são as pessoas que o Estado reconhece como paciente de 

maconha e como fazem para que isto aconteça. É o que buscarei explorar a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Strain quer dizer espécie.  
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3. CAPÍTULO III – Uma visão sobre o conhecimento  

 

Em termos metodológicos, neste capítulo meu objetivo é realizar uma abordagem 

empírica do Direito, e não um recorte dogmático que se preocupa em distinguir o legal 

do ilegal. Desta forma, busco me atentar para a definição de regras jurídicas e trata-las 

como categorias nativas. Busco me atentar também para a expressão de conflitos sociais 

e dos modos através dos quais tais conflitos são institucionalmente resolvidos e 

atualizados. (DAVIS, 1973, p.11) 

“A fumaça do bom direito: demandas pelo acesso legal à maconha na cidade do 

Rio de Janeiro” é um artigo publicado na Revista Platô: Drogas e Políticas (2017). Foi 

escrito pelos antropólogos Frederico Policarpo, Marcos Veríssimo e pelo advogado e 

ativista Emílio Figueiredo. A discussão que os autores trazem tem início a partir da 

menção ao documentário “Ilegal: a vida não espera”, lançado em 2014 e produzido pelo 

jornalista Tarso Araújo. De acordo com os autores, além de ser informativo também 

representa uma das ações de mobilização nacional para a mudança da Lei de Drogas 

(11.343/06), mais especificamente da regulação da maconha para fins terapêuticos.  

O objetivo do documentário é retratar através das lentes, a batalha diária de uma 

família que necessita ter acesso ao Canabidiol (CBD). A única alternativa de tratamento 

encontrada pelos médicos e pela família para diminuir as frequentes e graves crises 

epiléticas da filha, foi através deste “medicamento”, que é vendido como suplemento 

alimentar nos Estados Unidos. 

O tema se popularizou ao ponto de jornais e programas de notícias de todo Brasil 

dedicarem parte do roteiro para tratar do assunto. A Marcha da Maconha também foi um 

importante canal de difusão, onde mães, pais e pacientes estamparam, pela primeira vez 

em 2014, camisas, cartazes e capas de jornais relacionados com o tema da “maconha 

medicinal”.  

Após essa ampla mobilização, em janeiro de 2015 (BRASIL, 2015)50, o Brasil 

retirou o CBD51 da lista de substâncias proibidas no país. Muitos familiares e pacientes 

já haviam adotado estratégias alternativas para terem acesso ao “medicamento”, como é 

 
50 Como resultado dessas mobilizações, por meio da Resolução 3/2015. 
51 Um dos Canabinóides presentes na planta Cannabis, responsável por efeitos relaxantes, sem 
composição psicoativa.   
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o exemplo da importação ilegal e as redes secretas52 de distribuição. Após um ano a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), reclassificou também o THC53, 

outra substância presente na maconha, sendo esta mais conhecida por seus efeitos 

psicoativos.  

Mesmo com a reclassificação do CBD e do THC a grande parte dos pacientes e 

seus responsáveis continuam adquirindo o “óleo” ilegalmente devido à urgência do 

tratamento, a lentidão do processo burocrático e ao altíssimo custo financeiro.  

 

Talvez o ponto mais paradoxal de todo esse debate seja o fato de que essas 

recentes mudanças não alteram o status legal da maconha no país. A produção, 

comercialização e o consumo da planta continuam sendo proibidas. O que está 

sendo permitido agora é apenas a utilização de dois canabinoides da planta, o 

CBD e o THC, e só importados. (POLICARPO; VERÍSSIMO; FIGUEIREDO. 

P.3. 2017) 

 

3.1. O reconhecimento do Estado 

As demandas começaram a surgir com o pedido de que o Estado pudesse arcar 

com os custos da importação e do provimento do “óleo”. Muitas pessoas tiveram causas 

ganhas no tribunal, mas não conseguiram a liberação do pagamento. Legalmente, para 

que as famílias e pacientes tenham acesso ao “medicamento” devem ser seguidos alguns 

procedimentos básicos. O primeiro passo é ser consultado por um médico que prescreva 

o “medicamento” e faça um laudo médico especificando a doença e a justificativa do 

tratamento adotado. No site da Associação é possível encontrar uma listagem com os 

médicos especialistas no tema que atuam em parceria com a Associação. 

 Um dado importante é que para o médico prescrever o uso terapêutico da 

maconha é necessário que o paciente já tenha tentado todos os outros tipos de tratamentos 

conhecidos pela medicina, isso se chama “uso compassivo”.  

Após o laudo médico, é necessário que se entre com o pedido de importação junto 

a ANVISA, que por sua vez tem a função de autorizar ou não a importação do “óleo”. 

Segundo alguns pacientes da Associação, o frasco de 20 ml chega a custar até 250 

 
52 Redes secretas formadas por cultivadores caseiros de maconha que distribuem gratuitamente o óleo 
para casos de urgência. 
53 Uma nova Resolução (66/2016) 
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Dólares, e são usados em média dois ou três frascos por mês, o que gera um custo elevado 

e a maioria não tem condições financeiras de arcar. 

A outra estratégia legal adotada por uma rede de advogados54 para aquisição do 

“medicamento” é o “Habeas Corpus Preventivo”, ou seja, ações na justiça que garantem 

o direito de plantar a maconha no meio doméstico, tendo em vista que o “medicamento” 

pode ser obtido por meio da extração do óleo da planta, ou até mesmo da planta in natura, 

considerando os pacientes que precisavam vaporizar a cannabis.  

Os autores explicam que de acordo com o Código de Processo Civil vigente, 

pessoas portadoras de doença grave devem ter prioridade na tramitação dos processos em 

que figurem como parte interessada. Sendo assim, os advogados fazem uma articulação 

de peças processuais com o Código de Processo Civil,  resultando na a garantia de uma 

liminar preventiva que concede a autorização do cultivo de cannabis em meio doméstico, 

devido à urgência do tratamento, onde o paciente se encontra em “estado de necessidade”, 

e também à “hipossuficiência55” para arcar com os custos.    

As expressões em latim “fumus boni iuris” e “periculum in mora” são princípios 

jurídicos que aparecem na articulação e estão em consonância com o Artigo 1.211 do 

código de Processo Civil. A primeira, “fumus boni iuris” faz referência aos elementos 

trazidos no bojo da petição e nos documentos a ela vinculados que visam demonstrar ao 

juiz, logo no início do processo, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela. E 

a segunda “periculum in mora”, faz alusão ao perigo que a demora de uma decisão do 

magistrado pode acarretar para a saúde e a vida de um paciente, que neste caso é composto 

pelo laudo médico. (POLICARPO; VERÍSSIMO; FIGUEIREDO. P. 8. 2017)  

Portanto, a prática do cultivo de maconha pode levar o indivíduo a prisão, tendo 

em vista a proibição expressa na legislação brasileira. Nesse sentido o Habeas Corpus 

preventivo se estabelece como uma estratégia de defesa, que busca garantir ao paciente 

um “salvo conduto” para que ele possa cultivar a cannabis para seu uso próprio, de forma 

que não seja gerada a prisão do cultivador e a apreensão das plantas. 

 

 

 
54 Os advogados que compõe a rede fazem parte da Associação e também atuam como professores nas 
Aulas de Cultivo. 
55 Comprovação perante a justiça que a parte interessada na tramitação não possuí recursos financeiros 
para arcar com o tratamento da doença.  
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3.2. O “papel” da ANVISA na garantia do Habeas Corpus  

Júnior é advogado e ativista, atua na equipe jurídica da Associação. Me concedeu 

uma entrevista em seu escritório no centro da cidade do Rio de Janeiro em setembro de 

2018. Ele é um dos responsáveis pela formulação e implementação da estratégia jurídica 

resultante no Habeas Corpus que dá o direito a autotutela do cultivo doméstico para fins 

terapêuticos.  

Durante nossa entrevista perguntei qual é o requisito legal para que o Estado 

reconheça um paciente de maconha. Ele me disse que a partir da visão do Direito, o 

médico é aquele que detém o poder de fazer a prescrição de substâncias controladas. 

Porém, como não existe uma lei expressa sobre o assunto no Brasil, os advogados pedem 

que o médico também submeta a prescrição à ANVISA, a fim de garantir uma 

legitimidade que vá além da receita médica e do relatório de descrição da doença. Me 

disse isso baseado nos procedimentos do Habeas Corpus.  

Ele procurou enfatizar durante nossa conversa que o médico tem o conhecimento 

teórico sobre doença, o paciente tem o conhecimento empírico sobre o que é doença, e o 

juiz é uma pessoa “alienígena” a todo esse sofrimento, sem saber os potenciais 

terapêuticos da maconha, sem saber sobre a eficácia do tratamento e sem saber o que é 

dor e sofrimento a partir da perspectiva do paciente. “(...) e também consomem e 

reproduzem várias “desinformações” criadas ao longo do proibicionismo.” (Júnior, 

advogado e ativista).  

Portanto, para os advogados entrarem com o pedido que visa garantir a 

antecipação dos efeitos da tutela para o cultivo doméstico, eles precisam criar uma 

performance e atuar afim de convencer o juiz de que a petição é válida e legítima. Esta 

fala se aproxima do que Mendes (2010) apresenta em sua pesquisa sobre o livre 

convencimento motivado do juiz, no sentido de que eles decidem, após o convencimento 

intuitivo – e sensível. A sentença é justificada em termos jurídicos, em um ato posterior 

a sua decisão. Nesse sentido, a autora aponta que o juiz compreende o livre 

convencimento motivado como uma necessidade de fundamentação de suas decisões, o 

que não significa que a decisão seja tomada seguindo um protocolo legal. Como diz 

Júnior: 

 

A autorização da ANVISA não seria necessária em tese se você não vai 

importar o “óleo”, mas o que acontece, se você não fizer provas, os juízes por 

falta até de conhecimento, até porque é uma coisa nova. Nós estamos inovando 
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nesse sentido. É uma tese nova, então até ela se firmar, ou melhor, ela vai ficar 

genérica até o Estado regulamentar. Porque quem tem essa obrigação é o 

legislativo ou a ANVISA que é o executivo. Ao judiciário só cabe garantir que 

a constituição se exerça. Porque é dever do Estado e obrigação da família 

prover a saúde, ainda mais de criança.  

 

Como estava dizendo, ele me explicou que o médico é o único que pode dizer 

quem pode fazer uso ou não, e a ANVISA, que é o Estado por meio do Ministério da 

Saúde, ao emitir o documento de autorização de importação reconhece.  

 

Para mim não existem “as coisas” que definem um paciente, e sim “a coisa”, 

que no caso é a receita médica. Outros documentos além desse representam 

uma burocratização desnecessária porque a única pessoa que tem a 

prerrogativa de entender se o paciente precisa ou não, é o médico. Não é o juiz, 

o advogado e nem a Anvisa. Porém a maconha está em uma situação “escrota” 

justamente pela quantidade de leis e normas que visam a mais de um século 

proibir seu uso.  Mas no meu entendimento basta receita médica, porque meu 

entendimento é um entendimento garantista da prerrogativa do médico e 

garantista pelo entendimento do paciente, porque ele não é obrigado a apertar 

o Estado se o médico está certo, entendeu? Isso é para você compreender o 

porque a gente faz aquela lista para entrar com o pedido de Habeas Corpus. A 

gente só exige o certificado da ANVISA que é para importação, que seria 

desnecessário logicamente perto do que a gente tem feito, mas o problema é 

que os juízes não têm muita segurança. Os médicos que fazem a prescrição 

sabem que é super seguro o tratamento e que nunca ninguém morreu e não 

houve nenhuma notificação grave junto a ANVISA, eu mesmo fiz essa 

pesquisa no final do ano passado para a Plataforma Brasileira de Política de 

Drogas. 

 

Cliford Geertz em “O saber local: fatos e leis em uma perspectiva comparativa” 

(1998), classifica o Direito como um saber local, ou seja, uma sensibilidade que é 

determinada através do contexto específico de cada sociedade. Digo isto para fazer uma 

comparação sobre o processo institucional de classificação e controle da categoria e do 

indivíduo “paciente de maconha medicinal” e o “medical Cannabis patient” descrito pelo 

antropólogo Frederico Policarpo no capítulo dois de sua tese (2016). O objetivo de sua 

tese é apresentar uma análise sobre o consumo de drogas e seus controles a partir de uma 

perspectiva comparada entre as cidades do Rio de Janeiro, Brasil, e San Francisco, EUA.  
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Denominado “A medical Cannabis”, o segundo capítulo da tese (2016) consiste 

em uma descrição sobre o processo médico-burocrático no qual ele se submeteu para se 

tornar um “cannabis patient” e a experiência de poder comprar maconha legalmente nas 

dispensaries56.  

A principal diferença que ocorre no debate sobre drogas entre as duas cidades, é 

que o Rio de Janeiro se apoia numa associação naturalizada, não problematizada entre 

violência e tráfico, dependência e uso de drogas e no caso de San Francisco, isso não é 

sequer mencionado. A luta por direitos é que move o debate e os discursos que buscam a 

regulamentação da cannabis em San Francisco, ou seja, o direito de ter acesso a um 

remédio, a medical Cannabis.  

 

É a Cannabis que se transforma num medicine. Não o usuário que se 
transforma em doente. Nesta estratégia para regulamentação, é o usuário que 
decide se tornar um patient. É a escolha do usuário que está em jogo. Assim, 
de certa forma, o usuário tem uma doença – insônia, dores musculares, câncer, 
Aids etc. – e a Cannabis é o remédio. (POLICARPO, 2016, p.63) 

  

Essa comparação é o que Júnior, o advogado apresentado acima diz sobre a luta 

por direitos. Todos têm autonomia de escolher o médico e o tratamento, por isso o 

paciente tem autonomia de escolher o médico e o médico autonomia de propor o melhor 

tratamento. “Pode chegar o médico e falar: - “vou te receitar o Canabidiol.” E o paciente 

falar: “Doutor, não quero usar.”. 

De acordo com ele existem várias perspectivas sobre o que é maconha. Por parte 

do paciente é estar com dor, estar sofrendo e estar desesperado. Para o paciente qualquer 

coisa que venha amenizar o sofrimento dele é válido, pois ele está em “estado de 

necessidade”. E a perspectiva do médico é a de enxergar o paciente sofrendo e sabendo 

que já foram testados diversos outros medicamentos e não funcionar, conseguir escolher 

a maconha como o melhor tratamento. 

Porém, para Policarpo (2016), a legalização da maconha segue outra direção no 

Rio de Janeiro. Tanto os pró como os contra, parecem compartilhar da linha de 

pensamento de que a maconha e sua possível regulação, contribuiria para o 

enfraquecimento do tráfico. Por outro lado, há também o discurso de que se legalizasse 

 
56 As dispensaries são locais especializados em tratar e comercializar um tipo específico de produto. As 
Cannabis dispensaries no caso são lugares que trabalham com todos os tipos de produtos voltados para 
o consumo de maconha, porém, em alguns estados do EUA, apenas com fins terapêuticos.  
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aumentaria o número de dependentes, desta forma, a proibição deveria se ampliar e a 

repressão aumentar.  

 

3.3. A diferença entre usuário e paciente 

Nos últimos anos, a Lei de drogas, nº 11.343/06, vem ganhando espaço em um 

novo debate que não se reduz à distinção entre usuários e “traficantes”. Fragmentando a 

concepção de usuário, uma nova classificação vem se construindo, a que legitima um 

determinado uso chamado “medicinal”57 ou ‘terapêutico” e proíbe um uso considerado 

“recreativo” ou “social”, distinguindo droga de medicamentos.  

Este ponto interessa na medida em que esta dissertação se propõe a descrever de 

que forma essa classificação tem sido construída, tanto pelas instituições quanto pela 

sociedade civil. Tendo em vista que essas classificações, mais do que meras categorias 

jurídicas que têm um significado específico para dentro do direito e do processo, falam 

de uma moralidade que está associada a essas distinções.  

A diferença entre os usos medicamentos e os usos não medicamentosos é pontuada 

por Eduardo Viana Vargas (2006), que os diferencia a partir de sua iniciação. No primeiro 

caso prevalece a indicação médica e no segundo acontece pela mediação de alguém. Para 

o autor (2006), usa-se uma droga por conta de uma receita prescrita enquanto no outro se 

experimenta a partir de exemplos emprestados a outros.  

Vargas (2006) também explica o que o paciente e o usuário esperam ao consumir 

suas respectivas drogas. O medicamento no caso é prescrito para um caso em particular, 

constituído pelo paciente com sua doença e também visa alcançar efeitos pré-

estabelecidos em laboratório.  

A droga no caso é utilizada para gerar a “onda” e o “barato”, e devido à ilegalidade 

trata-se de um agenciamento arriscado, portanto suas consequências são, por vezes, 

imprevisíveis. Portanto, os controles de dosagem também se tornam mais arriscados.    

Neste tópico, algumas ideias surgiram em torno das diferenças entre o usuário e o 

paciente a partir do uso que fazem, mas também a partir de como são classificados perante 

a lei e as instituições de controle. No artigo publicado em 2011 por Grillo, Policarpo e 

Veríssimo, intitulado “ ‘dura’ e o ‘desenrolo’: efeitos práticos da nova lei de drogas no 

Rio de Janeiro”, os autores apresentam uma análise dos efeitos da nova lei de drogas 

 
57 Estas palavras são categorias utilizadas pelas esferas jurídicas.  
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sobre a repressão legal ao consumo de substâncias ilícitas e o processamento formal dos 

casos encaminhados ao sistema de justiça criminal.  

Apesar da nova Lei de Drogas (11.343) entrar em vigência em 2006 visando a 

extinção da possibilidade de pena de prisão para usuários de drogas, as instituições 

responsáveis pela administração de casos de usos ainda são as mesmas. Um dos objetivos 

do artigo é elucidar as dinâmicas das negociações envolvidas no processo de incriminação 

dos usuários.  

Para os autores, o descaso do processamento legal do ato infracional deixa a 

administração a cargo dos policiais militares. Nessa etapa, onde o usuário é pego pelas 

instituições de controle, há uma negociação para decidir se o indivíduo será ou não 

encaminhada para a delegacia e também para que tipo penal ele será classificado.  

 

Contudo, não se trata apenas de uma das formas assumidas pela famosa 
“corrupção policial”, mas os referidos procedimentos ilegais também estão 
associados ao que Kant de Lima (1995) denominou por arbitragem policial, 
marcada pelo exercício de práticas judiciárias não oficiais. Os próprios 
policiais encarregam-se de punir os infratores, aplicando-lhes a pena que 
julgarem mais adequada, considerando a posição social do infrator e sua 
conduta durante o “desenrolo”, como é comumente chamado o processo de 
negociação dos flagrantes. (GRILLO, POLICARPO e VERÍSSIMO, 2011, p. 
138)  

 

 As negociações informais, portanto, são fundamentadas a partir da apropriação 

particular de um bem público de monopólio estatal. Dessa forma, o encaminhamento ou 

não, do usuário à delegacia transforma-se em uma mercadoria política (MISSE, 1999). 

Ou seja, constitui uma mercadoria cuja produção e reprodução depende da combinação 

de custos e recursos políticos, para produzir um valor de troca político ou econômico.  

 O objetivo dos policiais e do usuário é evitar que o caso chegue a delegacia. As 

penas para quem é pego em posse de drogas e é classificado como usuário é ao assinar o 

termo de compromisso presente no artigo 28 da lei 11.343/06, estará sujeito a advertência 

verbal, prestação de serviço à comunidade, programa de medida socioeducativa. E de 

acordo com o artigo 33 da mesma lei, o auto de prisão em flagrante leva obrigatoriamente 

o acusado para a prisão, onde aguardará pelo julgamento.  

 O que busquei trabalhar neste capítulo e mais especificamente neste tópico vai de 

encontro aos conceitos trazidos por Vargas (2006), sobre os usos medicamentos ou não, 

ou seja, o que orienta um paciente é a receita médica. E os não medicamentos são vistos 
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a partir da busca pela “onda”. Ou seja, a simples realocação de uma substância na lista de 

lícitos e ilícitos da ANVISA pode alterar o gerenciamento das formas de consumo.  

 Enquanto o usuário consome droga o paciente remédio, mesmo que essas 

substâncias sejam as mesmas. Da mesma maneira enquanto o usuário tem que ser tratado 

para não consumir mais maconha, o paciente busca o tratamento de suas enfermidades na 

erva. Este é um ponto contraditório da atual Lei de Drogas 11.343/06, que parece resistir 

à abertura de políticas públicas voltadas para a regulação da maconha.  

 Outro ponto contraditório da Lei de Drogas vigente no Brasil se trata do “ir para 

a justiça”, ou seja, participar enquanto ator principal de uma ação jurídica perante a um 

tribunal. No caso do usuário ele vai para a justiça quando é capturado pelas instituições 

de controle e terá de fazer algo para “compensar” a sociedade. O paciente busca o tribunal 

para judicializar (BIEHL, 2012) sua demanda em busca de um tratamento, afim de 

garantir que o Estado custeie ou garanta um Habeas Corpus.  

As fronteiras entre o legal e o ilegal correspondem aos limites entre os usos 

permitidos e não permitidos da maconha no Brasil. Ao problematizar essa questão durante 

este capítulo tenho como objetivo chamar a atenção do leitor de que essas fronteiras são 

difusas e que a lei vigente não consegue dar conta. No próximo capítulo buscarei trabalhar 

o conceito dessas fronteiras referentes ao uso “social” e ao uso “terapêutico” a partir dos 

dados construídos no trabalho de campo, tanto na Associação, quanto durante as 

entrevistas, ou seja, a partir de uma perspectiva empírica e não sobre o conhecimento. 

 Porém, antes disso, apresentarei ainda nesta sessão outro material que proponho 

explorar neste capítulo são os dados coletados junto a ANVISA. A finalidade principal 

destes dados é compor os resultados do projeto de pesquisa denominado “As políticas em 

torno da Maconha: produzindo conhecimento sobre seu uso medicinal e as articulações 

com a lei”, coordenado pelo pesquisador Frederico Policarpo.  

 

 3.4. O Contato com a ANVISA   

O projeto de pesquisa tem o objetivo de realizar o levantamento e o 

acompanhamento de processos judiciais e solicitações feitas à ANVISA; realizar 

entrevistas com os operadores do direito, médicos, gestores do sistema público de saúde 

e da justiça, bem como demandantes do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, produzir 

e disponibilizar dados para a possível elaboração de políticas públicas.  
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As metas a serem alcançadas foram dividias em grupos de trabalho, onde os 

pesquisadores que integram o projeto trabalham em equipes para realizar as tarefas 

descritas acima. Eu e a pesquisadora Perla Alves, também vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito na posição de Doutoranda, compomos a equipe que 

ficou responsável pelo levantamento e acompanhamento das solicitações feitas à 

ANVISA.  

Minha finalidade tanto neste, quanto no próximo capítulo, é apresentar dados 

coletados a partir do desenvolvimento de empreendimentos à pesquisa científica, 

realizados no âmbito do projeto de pesquisa. No próximo capítulo os resultados 

apresentados serão os que tratam sobre as entrevistas realizadas com os demandantes. 

Neste tratarei pontos relacionados a experiência das instituições e da parte empírica do 

Direito, ou seja, uma visão sobre a experiência.  

Para isso proponho uma análise envolvendo tanto métodos quantitativos quanto 

qualitativos. Descreverei como tivemos58 acesso às informações através do site, nossos 

passos para conseguir o contato com a Agência, as perguntas que foram feitas e o 

principal, as respostas apresentadas. 

Este tópico apresenta como proposta realizar uma análise quantitativa e qualitativa 

no que diz respeito os pedidos de importação de óleo a base de Canabidiol que chegam a 

ANVISA. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada no ano de 1999 com a 

função de controlar a área sanitária de diversos produtos e serviços. É uma autarquia sob 

regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde que apresenta como função primordial 

a promoção da saúde da população, em conformidade com seu sítio eletrônico 

http://portal.anvisa.gov.br. 

Desta forma, nos inquietou a questão dos demandantes que requerem ao Estado, 

autorizações para a importação de “medicamentos” à base de cannabis. Tendo em vista 

que o mercado da mesma não é regulado no Brasil e os meios ilícitos para a aquisição do 

produto, serem considerados crime, tratamos de buscar mais informações sobre os dados 

produzidos pela própria instituição. Cabe aqui destacar o que a redação da nova Lei de 

Drogas Nº 11.343 datada de 2006, em seu artigo 33 considera crime:  

 

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, expor à 
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

 
58 Quando eu utilizar a primeira pessoa do plural, estou fazendo referência a mim e a pesquisadora Perla 
Alves.  
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gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar. (BRASIL. Decreto 11.343/06) 
 

  
 Os dados coletados foram fornecidos diretamente pela ANVISA, através de seu 

site, tendo por base a Lei da Informação, nº 12.527/2011, que entrou em vigor a partir de 

2012 e criando mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem 

necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e 

entidades. O acesso ao formulário está representado no fluxograma abaixo: 

 

  

  

 

Fluxograma 1: Representa os meios de acesso ao formulário eletrônico para contato com a ANVISA.  

 

O formulário apresenta prazo de resposta de 15 dias, e solicita uma série de 

informações do solicitante e ou dados da empresa que representa. Entre os dados do 

solicitante estão catalogados: nome, CPF (Cadastro de Pessoa Física), telefone, e-mail e 

endereço completo. Referente a empresa as solicitações se resumem em razão social e 

CNPJ. 

Abaixo destas solicitações, o sítio eletrônico apresenta um retângulo onde a 

solicitação deve ser descrita, ou seja, a caixa de texto. Abaixo do retângulo existe a 

possibilidade de anexar a solicitação. Após o preenchimento destes, o sistema lança um 

número de protocolo e um extrato do formulário é enviado para o e-mail informado. 

Destaco que, até o momento desta escrita foram feitos quatro contatos com a agência e 

em todos o prazo de quinze dias foram respeitados.  

Foi perguntado a partir de que ano as autorizações para importação de produtos à 

base de Canabidiol começaram a ser emitidas pela Agência, e esta respondeu que os 

pedidos iniciaram em 2014, e abaixo segue uma tabela onde consta os anos e a quantidade 

de pedidos por estado.  

 

UF  2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL  
AC   3 1 3 2 9 
AL   2 2 4 6 14 
AM   4 4 4 2 14 
AP   1 1 2 1 5 

Página Inicial 
ANVISA 

Fale com a 
ANVISA 

Formulário 
eletrônico 

Acesso a 
informação 
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BA   18 27 60 38 143 
CE 1 5 5 21 16 48 
DF 2 35 33 91 52 213 
ES         1 1 
ES   16 9 19 16 60 
GO 1 42 40 79 49 211 
MA   8 9 17 10 44 
MG 7 83 94 181 135 500 
MS   7 12 41 18 78 
MT 2 10 8 25 14 59 
PA   20 12 50 13 95 
PB 2 27 6 16 10 61 
PE   14 9 21 25 69 
PI   9 20 26 17 72 
PR 7 63 90 140 114 414 
RJ 8 160 172 399 305 1044 
RN   7 5 7 17 36 
RO   1 2 9 22 34 
RR   1   1   2 
RS 1 65 55 73 66 260 
SC 2 42 48 79 33 204 
SE   2 2 6 4 14 
SP 15 250 230 796 739 2030 
TO   6 5 9 3 23 

Total  48 901 901 2179 1728 5757 
Tabela 1: Quantidade de pedidos por Estado a partir do ano de 2014.  

Quando perguntado para quais doenças as solicitações eram direcionadas, as 

elencadas foram as que formam a Tabela 2.  

 

Atrofia muscular espinal Fibromialgia 
Autismo Hiperatividade 

Autismo infantil Leucemia congênita 
Degeneração estrionígrica Lópus eritematoso sistêmico 

Demência Metastase 
Depressão Neoplasia maligna 
Distonia Neuropatia 

Distúrbio do sono Paralisia Cerebral 
Doença de Alzheimer Polineuropatia diabética 
Doença de Huntington Retardo Mental  
Doença de Parkinson Síndrome de Rett 



60 
 

Doença degenerativa do 
SN Transtorno de ansiosos 

Dor crônica Transtorno depressivo 
Encefalopatia Transtorno do sono 

Epilepsia Transtorno mental 
Epilepsia Transtorno no desenvolvimento 

Esclerose múltipla Transtorno tecidos moles 

Esquizofrenia 
Transtornos degenerativos e do 

movimento 
Esquizofrenia refratária Varíola do macaco 

Tabela 2: Principais solicitações por doença.   

Quando perguntado sobre o documento que rege a importação, foi respondido que 

a partir da RDC nº 17/2015, passou a vigorar a alteração aprovada pela Anvisa que 

simplificou o procedimento de importação de alguns produtos à base de Canabidiol e 

outros canabidinóides, em caráter de excepcionalidade, por pessoa física, para uso 

próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para o tratamento de 

saúde.   

Quando perguntado acerca do intermediário entre o demandante e a medicação, 

foi respondido que a aquisição do produto poderá ser intermediada por entidade 

hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde (por exemplo, Secretarias de 

Saúde), operadora de plano de saúde ou entidade civil representativa de pacientes 

legalmente constituída. 

 Para tanto, é necessário que o paciente informe à Anvisa os dados desses 

intermediadores. O formulário do FormoSUS possui um campo específico para 

preenchimento quando for escolhida a modalidade de importação intermediada. A 

Agência sugere que o intermediador entre em contato com a ANVISA antes de realizar a 

importação, por meio do Fale conosco.  

Quando perguntado quais são os critérios que os produtos que serão importados 

devem cumprir, a Agência informou que deve ser constituído de derivado vegetal; ser 

produzido e distribuído por estabelecimento devidamente regularizados pelas autoridades 

competentes em seus países de origem para atividades de produção, distribuição ou 

comercialização; conter certificado de análise (com especificação e teor de CBD e THC) 

que atenda às respectivas exigências regulatórias das autoridades competentes em seus 

países de origem.  

A Agência salientou que não indica produtos ou prestadores de serviços que estão 

sob sua regulação, por se tratar de uma agência reguladora (que integra a administração 
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pública), para garantir a isonomia e igualdade entre as empresas no mercado. Contudo, a 

pesquisa de campo revela que o profissional ao emitir a receita médica já indica o 

laboratório.  

Quando solicitado informações em relação ao nome dos produtos e das empresas 

que, a Agência informou o que compõe a Tabela 3 abaixo: 

 

Nome do produto Nome da empresa  
Cibdex Hemp CBD Complex  Hemp Meds 

Hempl Blend BluebirdBotanicals 
Real Scientific Hemp Oil 9RSHO) 

CBD Hemp MedsPx 
Revivid Hemp Tincture Revivid LLC 

CBDRX CBD Oil  CBDRX 
Charlotte Web Hemp Extract  CW Botanicals 

Endoca Hemp Oil Endoca  
Elixinol Hemp Oil CBD Elixinol 

EVR Hemp Oil CBD EVR 
Mary's Elite CBD Remedy Oil Mary's Nutritionals 

Purodiol CBD 
Purodiol Limited 

UK 
Tabela 3: Nomes dos produtos e das principais empresas importadoras.  

Frente a estas informações, a Agência pontuou que outros produtos à base de 

Canabidiol podem ser solicitados, porém serão avaliados caso a caso pela Agência. E 

que, sobre a atualização do quadro de produtos, é importante notar que a ANVISA deixou 

de informar quais apresentações do produto de determinado fabricante se enquadram nos 

critérios previstos pela RDC nº 17/2015.  

A Agência informou que poucos são os casos de indeferimento e que, se dá por 

conta de insuficiência de informações e após o cumprimento da pendência, os pedidos 

seguem o trâmite.  Quando perguntado qual o setor responsável pela análise e autorização 

de Canabidiol foi respondido que é a Coordenação de Controle e Comércio Internacional 

de Produtos Controlados (COCIC), dentro da Gerência de Produtos Controlados 

(GPCON), inserida na Gerência – Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à 

Vigilância Sanitária (GGMON) e que compõe a Diretoria de Controle e Monitoramento 

Sanitários (DIMON), explicitado no fluxograma abaixo: 
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Fluxograma 2: Setores da ANVISA responsáveis pela avaliação dos pedidos e autorização ou 

deferimento dos mesmos.  

Para finalizar, gostaria de tratar neste capítulo parte da concepção trabalhada pelo 

historiador Henrique Carneiro, em seu artigo: “A fabricação do vício” (2002), onde ele 

considera que o Direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência. O objetivo deste 

diálogo é tratar questões referentes às políticas vigentes com relação ao uso de drogas, 

onde a maconha está incluída como substância proibida.  

Carneiro (2002) classifica diferentes conceitos médicos como essencialmente 

políticos, pois, estão ligados ao poder e aos interesses materiais de instituições e classes. 

Seu objetivo é compreender o processo de institucionalização do conceito “dependência 

de drogas”, imposto internacionalmente pelo OMS (Organização Mundial da Saúde). 

Segundo Carneiro (2002), a construção política desses termos conecta o Estado e a 

medicina, onde a formação de um significado sobre o termo “droga” provoca 

consequentemente uma estigmatização sobre o drogado. (BECKER, 2008).  

Gerência de Produtos 
Controlados 

Coordenação de Controle 
e Comércio Internacional 
de Produtos Controlados 

Gerência – Geral de 
Monitoramento de Produtos 

Sujeitos à Vigilância Sanitária  

Diretoria de Controle e 

Monitoramento Sanitários 
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 Henrique Carneiro (2002) trabalho a “doença” do vício” como uma construção do 

século XIX, onde a embriaguez por ingestão de álcool era vista como doença em 1804. 

Esse tipo de doença era classificado como “doença da mente”, onde a teorização médica 

partiu do isolamento químico das drogas puras para atividades experimentais, dessa forma 

foi crescente a medicalização da população e a disciplinarização dos corpos.  

Dessa forma, a “toxicomania” é definida como uma delinquência (infração, delito 

ou crime) e como uma doença (dependência química) que “compete” ao Estado e a 

medicina “eliminar e tratar”. Sendo assim: quais substâncias e quais seres humanos são 

inaceitáveis. As drogas têm seu uso e dependência vistos pelo Estado como um abuso, 

isto é, uma infracção às suas normas jurídicas, uma forma de delinquência que implica a 

sua qualificação como um delito ou um crime. (SANTOS, 2004, P.22)   

A proibição e consequentemente a criminalização, da produção ao consumo, 

contribui concretamente à formação e fomento de um mercado bem particular. Trata-se 

de um mercado “imensamente livre” porque não sofre a regulamentação do Estado. Para 

Daniel dos Santos (2004, P.40), no domínio da saúde pública, o bem comum significa o 

bem-estar e o tratamento ao alcance de todos os cidadãos. O que não pode, de modo algum 

ser traduzido como a possibilidade de destruição da liberdade individual de certas 

categorias sociais em proveito de outras. 

O cientista político Thiago Rodrigues, em seu artigo: “Drogas e proibição: um 

empreendedorismo moral” (2007), tem como objetivo principal compreender as origens 

e bases históricas do proibicionismo, baseado nos fundamentos políticos, morais e 

repressivos da guerra às drogas. Para Rodrigues (2007), a política proibicionista consiste 

em uma tentativa de padrão universal de controle e combate à produção, uso de drogas, 

assim como grupos consumidores das mesmas. Dessa forma, trata-se de um conjunto de 

leis nacionais, alinhada por tratados internacionais que proíbem a produção, comércio e 

o consumo de algumas substâncias psicoativas.  

No capítulo oito do livro “Outsiders”, escrito pelo sociólogo Howard Becker 

(2008), o conceito de desvio social é tratado a partir dos empreendedores morais, ou seja, 

os impositores e criadores de regras. As regras são um artefato de controle de outsiders, 

ou seja, de desviantes, baseado nos interesses sempre dos formuladores. Dessa maneira, 

Becker (2008) explica que antes de se categorizar qualquer indivíduo como desviante 

alguém precisa ter feito a regra, ou seja, não são produzidas naturalmente.  

A judicialização da saúde (BIEHL, 2012) parece estar se tornando um caminho 

obrigatório para as famílias e pacientes. Arcar com os custos da importação é 
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praticamente impossível. Portanto, cultivar maconha em casa para fins terapêuticos é uma 

ação inovadora no Brasil, dando não só visibilidade para os pacientes, mas também para 

o grupo de pessoas que sempre esteve na clandestinidade, os cultivadores. (POLICARPO; 

VERÍSSIMO; FIGUEIREDO. P.20. 2017) 

É o que tratarei no capítulo a seguir. 

 

4. CAPÍTULO IV – Uma visão através da experiência  

 

4.1. O objetivo deste capítulo 

O objetivo deste capítulo é o estudo antropológico de formas de sociabilidade 

associadas ao consumo, ao cultivo caseiro e aos mercados de maconha. Busco descrever 

e interpretar espaços de sociabilidade que envolvem ritos, conflitos, práticas e estratégias 

relacionadas a produção e ao consumo de maconha para fins terapêuticos. Em outras 

palavras, busco compreender como meus interlocutores justificam suas práticas e destacar 

as preocupações dos mesmos, que sem maiores pressões se sentiram livres e confiantes 

para me falarem sobre o que os preocupam.  

Realizei seis entrevistas, algumas gravadas e outras não, mas todas aconteceram 

no ambiente doméstico dos pacientes. Todos os nomes são alterados visando garantir o 

anonimato dos mesmos. As entrevistas não foram estruturadas previamente, porém 

durante os percursos de ônibus e de barca, a caminho das residências dos interlocutores, 

formulei algumas perguntas, mas nada que privasse a conversa de seguir seu próprio 

rumo.  

Considero como entrevista não só o momento em que sentei com os pacientes 

para a conversa um pouco mais formal, mas também o momento em que cheguei em seus 

respectivos lares, pois, a partir deste momento dados importantes foram construídos, 

como conhecer as plantas e o local de cultivo, ser apresentado aos familiares e momentos 

de descontração.  Esta foi uma fase da pesquisa onde, após ter estabelecido contato com 

os membros Associação, percebi que as pessoas que colocavam em prática os 

ensinamentos das aulas também estavam acessíveis. Ou seja, a proposta é descrever como 

vem se consolidando o resultado dos Habeas Corpus, e desse processo de Judicialização 

(BIEHL, 2012). E também descrever os resultados obtidos pela Associação ao apoiar 

como premissa fundamental o manejo dos cultivos domésticos de pessoas que se 

dispuseram a cultivar cannabis para produzirem artesanalmente o óleo ou a flor in natura.  
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A intenção de ir à residência dessas pessoas foi proposital afim de conhecer o que 

mais me chamou a atenção entre alguns membros da Associação: pacientes que 

aprenderam a cultivar maconha em casa para produzir o próprio “remédio”, seja 

legalmente ou ilegalmente. Apoiadas pelo suporte oferecido pela associação, essas 

pessoas aprenderam técnicas para domesticar a planta e ao mesmo tempo foram 

domesticadas (VERÍSSIMO, 2017).  

Mapear algumas características gerais entre os pacientes da Associação serviu 

para delimitar meu recorte. Busquei selecionar os entrevistados a partir dos perfis mais 

usuais dentre os pacientes que compõe a Associação: duas pessoas que já cultivavam para 

fins sociais e passaram pelo processo burocrático médico-jurídico e se tornaram pacientes 

legalmente; duas pessoas que aprenderam a cultivar para tratarem suas próprias doenças; 

e por fim, duas mães e pais que aprenderam a cultivar para tratarem seus filhos.  

A ordem que apresento as entrevistas é um fator fundamental para compreender a 

principal reflexão trazida neste capítulo, pois, corresponde a ideia da linha de transmissão 

de conhecimentos entre growers mais experientes e os novatos. No caso da Associação 

na qual faço parte, o processo de socialização dos novatos começa nas reuniões onde 

geralmente acontecem “rodas de fumo”, assim como descrito no primeiro capítulo.  

Apenas um dos seis entrevistados não possuí o Habeas Corpus preventivo que 

permite o cultivo de maconha para fins terapêuticos no ambiente doméstico. A partir desta 

etnografia, pude acompanhar os respectivos cultivos e, ao me adentrar no ambiente 

doméstico tive contato direto com as práticas de uso e cultivo destes pacientes e seus 

responsáveis, ou seja, eles me apresentaram à forma como organizam o consumo, 

produção e estoque seja do óleo ou da flor in natura.  

 O caminho para os aprendizes dominarem as técnicas de manejo da planta e 

consumo adequado de acordo com a patologia de casa paciente perpassa pelo que 

Veríssimo (2017) descreve em sua tese como “tornar-se um dedo-verde”. Essa categoria 

é utilizada para pessoas que conseguem obter certo sucesso com relação ao cultivo de 

maconha. A partir do momento em que determinada pessoa aprende a manter uma 

produção de cannabis com rendimento e qualidade, esta passa a ter respeito no grupo, seja 

enquanto cannabier59, seja enquanto paciente. O que procuro demonstrar neste capítulo 

é que o modo pelo qual os novatos da Associação aprendem e são socializados a produzir 

e utilizar a planta, corresponde a uma carreira que o usuário de maconha para fins 

 
59 Termo usado para caracterizar pessoas que fazem parte de círculos de apreciadores de cannabis 
oriundas de cultivos domésticos. (VERÍSSIMO, 2016) 
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terapêuticos tem que percorrer para se tornar não só um paciente, mas um paciente dedo 

verde (BECKER, 2008). Portanto, meu objetivo é apresentar aos leitores o processo de 

aprendizagem das práticas de pessoas produzem o que consomem, seja para aliviar dores 

ou amenizar crises convulsivas.  

Como foi tratado no início deste trabalho, a categoria grower é fruto do 

nascimento de uma “cultura” centrada no cultivo doméstico de maconha. Este deixou de 

ser apenas um usuário que consome, porta e armazena, para ser também o que cultiva e 

prepara. De acordo com Veríssimo (2017), este acontecimento representa a passagem de 

“dedo amarelo” para “dedo verde”60, ou seja, quando para de consumir maconha prensada 

e passa a consumir a própria maconha que produz em casa.  

Através das entrevistas percebi que há dentre o grupo selecionado, pessoas que 

realizaram esta passagem de “dedo amarelo” para “dedo verde”, e pessoas que não fumam 

maconha e se tornaram “dedo verde” com excelência. Isso graças ao apoio e suporte da 

Associação, tanto através das aulas quanto através do auxílio técnico presencial e online. 

Descrever o cenário e as respectivas práticas de cultivo e consumo fazem parte do meu 

objetivo principal neste capítulo. 

Considero importante a descrição cada caso, pois, dentro do recorte que proponho 

o consumo e o cultivo de cannabis dependem exclusivamente das patologias. Porém, 

como pontua Vargas (2006) citado no capítulo três deste trabalho, a diferença entre o uso 

de drogas para fins medicamentosos ou não, depende da iniciação, que no primeiro caso 

prevalece a indicação médica e no segundo pela mediação de alguém. Ou seja, para o 

autor (2006), usa-se uma droga por conta de uma receita prescrita enquanto no outro se 

experimenta a partir de exemplos emprestados a outros.  

Refletindo a partir dos casos que apresentarei neste capítulo, o que me parece é 

que há um entrelaçamento entre a indicação médica e os exemplos emprestados de outros, 

ou seja, o uso da maconha por meus interlocutores tanto é a partir da indicação médica 

que visa alcançar efeitos pré-estabelecidos, quanto um agenciamento arriscado, onde o 

 
60 Em minha monografia: “Canabis em Foco: percepções sobre drogas e políticas públicas em Angra dos 
Reis- RJ” (2016), citada no primeiro capítulo deste trabalho, descrevo no ambiente universitário, situações 
envolvendo meus interlocutores com a finalidade de explicitar as diferentes etapas percorridas entre os 
usuários para se tornarem “maconheiros” (BECKER, 2008). Constatei que há distinções inclusive entre os 
próprios usuários e etapas que eles percorrem antes de se tornarem “dedo amarelo”, como por exemplo: 
aqueles que dependem exclusivamente dos amigos para salvarem, e fumam apenas esporadicamente. 
Aqueles que começam a comprar em grupo através de “vaquinhas” como forma de proteção à possíveis 
repressões policiais. Esses exemplos podem elucidar pessoas que usavam a maconha coletivamente e 
passaram a comprar para fumarem sozinhos. 
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controle da dosagem e os modos de uso podem ser, muitas vezes, aprendidos através do 

contato não só com médicos, mas com usuários, growers e pacientes mais experientes. 

 A maneira como descreverei cada caso não contará com uma divisão em comum, 

ou seja, os casos que serão descritos neste capítulo não serão divididos por tópicos iguais 

e não terão o mesmo estilo de narrativa, pois são compostos por dinâmicas diferentes que 

me provocaram de certa forma a me concentrar em apresentar determinadas situações. 

Algo semelhante que acontece em todas as entrevistas e considero importante destacar, é 

que em todos os casos, ao ser recebido pelos interlocutores, a primeira parte da casa em 

que todos me levaram foi cômodo onde estavam suas plantas, o que demonstrou de certa 

forma a relevância que essas pessoas dão em conseguirem ser bem sucedidas ao plantar 

maconha, moralidade esta que também pode ser percebida no meio grower 

(VERÍSSIMO, 2017), assunto que tratarei de me aprofundar neste capítulo. 

 Partindo para uma apresentação prévia das entrevistas, os primeiros casos 

trazidos são o de dois pacientes que já cultivavam maconha para fins sociais. Esta 

entrevista em específico ocorreu coletivamente, contando com os dois pacientes ao 

mesmo tempo dialogando. Minha intenção não é focar na descrição do cultivo dos 

mesmos, já que o objetivo dos próximos casos é representar o ensinamento por parte 

destes primeiros. O objetivo neste tópico é refletir sobre questões relacionadas ao Habeas 

Corpus e o que mudou após se tornaram oficialmente pacientes.   

Em seguida, apresentarei as entrevistas realizadas com dois pacientes que 

aprenderam a cultivar para tratarem suas próprias doenças, especificamente dores 

crônicas. A ideia é traçar uma reflexão em torno de dados construídos no trabalho de 

campo que envolvem não só as experiências dos interlocutores, mas também do próprio 

pesquisador problematizando as fronteiras entre o “uso social” e o “uso terapêutico”. 

Dessa maneira, desloco minha visão para a experiência do consumo e não mais para a 

figura constituída como oficial do paciente e do usuário como no capítulo anterior.  

Por fim, O caso de dois responsáveis (mães e pais) de crianças onde o foco é 

abordar questões referentes ao perfil de cada entrevistado (especificando a doença e o 

histórico clínico), o consumo de cannabis (fins, efeitos, frequência e tipo de maconha), 

cultivo e produção (tipo de cultivo e de plantas, formas de confecção do “medicamento”), 

e por fim “segurança” (o que interlocutor entende com esse termo). 

 “A ideia é construir este capítulo com base em relatos dos interlocutores que tão 

generosamente contribuíram para esta investigação, distribuindo-as em função do 

possível enquadramento das situações em um fio condutor.” (VERÍSSIMO, 2017, p.321) 
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Fio condutor este que se materializa na forma de uma linha de transmissão de 

conhecimentos entre growers experientes e pacientes que buscam se tornar dedo verde.  

 

4.2. Menos fumaça e mais vapor 

(O caso de Luiz e Charles) 

 

Há algum tempo eu tinha conversado com Fernando61 durante uma reunião da 

Associação, e pedi a ele que me ajudasse a agendar uma entrevista com seu pai. Ele disse 

que seria um prazer, e que facilmente ele toparia. Ficamos de marcar por algum tempo, e 

surgindo a oportunidade de nos reunir, ele me chamou, logo pra um domingo no sítio de 

Charles, onde eu poderia aproveitar para entrevista-lo juntamente com seu pai, já que 

também era cultivador de longa data e recentemente também havia conseguido o Habeas 

Corpus, assim como Luiz, pai de Fernando.  

Luiz e Fernando me encontraram na praça XV, no centro do Rio de Janeiro, 

passamos em Santa Tereza para pegar Guilherme e de lá seguimos para o sítio de Charles, 

que era um tanto quanto distante, mas não mais que 40 minutos em um domingo sem 

trânsito. Ao chegar, a primeira coisa que fomos ver era como estavam as plantas. Grandes 

e robustas aromatizavam a sacada do quarto de Charles. Todos caminharam por entre os 

vasos fazendo elogios e dentre todos eu era o único que não era um grower de sucesso.  

 Passei então a observar as práticas e o que reparavam ao analisarem as plantas e 

as flores. O nome, o aroma, o quanto as plantas e as flores cresciam em determinado 

período de tempo, o efeito que provocavam, se tinha maior quantidade de CBD ou THC, 

as cepas e colheitas, as genéticas presentes e as genéticas que já se perderam, enfim, antes 

de qualquer baseado rolar, primeiro aconteceu uma visita técnica às plantas, 

compartilhando além de todas essas questões citadas, dicas. Ou seja, trocavam 

conhecimento sobre suas experiências.  

 Durante o almoço as experiências canábicas não pararam, manteiga e azeite de 

maconha foram colocados sobre a mesa, e depois da refeição aconteceu novamente 

 
61 Fernando é filho de Luiz. Os dois foram apresentados ao leitor durante o capítulo dois, onde mencionei 
as visitas técnicas realizadas pela Associação. Luiz é um cultivador experiente, que devido a sua patologia 
não cuida mais das tarefas de cultivo em casa, passando o cargo para Fernando, que vem aprendendo 
muito tanto em casa recebendo as dicas do pai, quanto realizando as visitas técnicas na casa dos 
pacientes.  
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sessões de degustação onde diversas strains62 foram colocadas sob a análise perita dos 

meus interlocutores.  

Charles tem sessenta e nove anos, é ator e fuma maconha desde os dezoito anos. 

Quando começou a fumar, contou que o prensado ainda não tinha chegado no Brasil, 

apenas o soltinho vindo do nordeste brasileiro. Ele não parou de fumar desde então, 

portanto pegou a transição entre o soltinho e o prensado. Quando começou a trabalhar 

utilizava a maconha para encenar, decorar os textos e tirar a ansiedade dos palcos. Sempre 

foi tradicionalmente um fumador de baseado, e cultiva cannabis a mais de dez anos. 

Tornou-se paciente há dois anos por conta de uma patologia que se desenvolveu no fêmur 

e também devido a um enfisema pulmonar. Por recomendações médicas, desde então 

evita fumar baseados, dando exclusividade para vaporizar a erva.  

Luiz é um pouco mais novo, tem sessenta anos, é engenheiro e já apresentou 

quadros patológicos de epilepsia quando mais novo. Os médicos recomendavam que não 

fumasse, porém ele não conseguia tomar remédios convencionais. Quando começou a 

apresentar um quadro epilético ele já fumava maconha. A alguns anos ele também 

contraiu Poliomielite, uma doença viral que afeta os nervos e compromete a 

movimentação, podendo levar a paralisia. Ele também sempre fumou baseados e utilizava 

muito o bong. Agora preferencialmente consome óleo e vaporiza sempre que necessário 

ou sente vontade. Ele também é um cultivador experiente e planta a mais de dez anos.  

Segundo ambos, eles escolhem a strain dependendo do que precisam no momento, 

ou seja, se estão sentindo dores ou se precisam estarem mais ativos. Os dois praticam 

esportes e continuam trabalhando. Charles é proprietário de uma marca de substratos e 

fertilizantes específicos para o cultivo de maconha.  Sua antiga casa, bem próxima da 

nova, virou uma fábrica de substrato.  

Juntamente com mais um sócio, Charles produz fertilizantes, substrato e húmus 

de minhoca. A marca está se tornando famosa no meio grower e conta com um kit para 

venda onde inclusive vem com o manual de instruções para iniciantes, ideal para 

pacientes que estão iniciando seus cultivos. No dia da entrevista Charles e Luiz me 

levaram para conhecer a fábrica, explicando passo a passo sobre a produção e a 

funcionalidade dos produtos.  

 

 
62 Strain quer dizer espécie 
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Figura 3: “Minhocário” na fábrica de substrato de Charles. As canaletas brancas são usadas para captar 

os húmus.  

 

4.2.1. Cultivo 

  

Seus cultivos são orgânicos e biológicos. Luiz tem seu cultivo totalmente indoor63, 

com um grow de 3 ambientes: clones64, flora e vega.  Charles tem seu cultivo outdoor65 

com complementação de luz durante a noite 

Todo mês Charles coloca seis plantas para florir, elas florescem durante dois 

meses, portanto, a cada mês ele colhe seis plantas. A noite ele arrasta para dentro de seu 

quarto as que estão com quatro semanas de flora para ficarem no ar condicionado. A 

climatização artificial previne as pragas e não deixa com que elas se alastrem, sempre 

tomando cuidado com a umidificação, pois algumas pragas gostam de ambientes secos. 

Para eles uma planta bem equilibrada com relação ao solo é menos sujeita a pragas e 

entendem que as pragas fazem parte da natureza da planta, por isso é necessário controla-

las.  

As strains que eles cultivam são muitas vezes as mesmas, durante a entrevista 

conseguimos contar vinte e oito strains, dentre elas: Tolomelli, 48k, black widow, 

mandaca cheese, black berry, california dream, Orange Kilimanjaro, cream caramel, 

banana sativa, depse haze, super silver haze e blue dream. Para os dois isso é o que 

caracteriza um cultivo não comercial, pois não é padronizado em apenas uma strain 

 
63 Cultivos em ambientes internos.  
64 Categoria nativa para denominar mudas de cannabis.  
65 Cultivos em ambientes externos.  
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destinada a venda em grandes quantidades, e sim em trocas de clones entre growers com 

o objetivo de manter e perpetuar as genéticas.  

 

4.2.2. Agora eu sou um cara regulamentado, todo mundo sabe! 

(Habeas Corpus: limite e complemento) 

 

 Tratou-se de uma entrevista coletiva (Charles, Luiz, Fernando e eu), onde em 

determinado momento após o almoço, nos sentamos e formalizei a estrutura do diálogo 

daquele encontro. Senti relativa dificuldade em organizar a conversa, pois o gravador fez 

com que eu necessitasse estruturar a conversa e puxar os assuntos, ou seja, formular 

perguntas específicas. Portanto em alguns casos durante o trabalho de campo, o gravador 

foi algo que inibiu determinados assuntos durante as conversas.  

Mesmo assim, a entrevista formal foi muito rica em questões etnográficas, porém, 

as experiências pelas quais passei durante aquele dia, foram talvez até mais valiosas. O 

que eu queria saber era exatamente como meus interlocutores que são growers antes 

mesmo de se tornarem pacientes, justificam suas práticas agora que possuem uma 

autorização normativa legal de cultivo e consumo de maconha, em ambientes públicos e 

privados. Ou seja, o que mudou depois que eles se tornaram pacientes? Esse foi o pontapé 

inicial da entrevista formal. 

Rapidamente, Charles me respondeu: “Agora que tenho o HC não posso mais 

fumar um baseado com meus amigos.” Primeiro por recomendações médicas devido a 

um enfisema pulmonar, e também porque algumas semanas atrás havia ocorrido um 

problema em uma feira de tecnologias para agricultura em geral no interior do estado de 

São Paulo. Este tipo de evento tem como público alvo agricultores e fazendeiros que 

produzem grãos em larga escala para o mercado. Portanto, corresponde a um tipo de 

público que não está interessado em artefatos de cultivo de maconha, mesmo que esses 

objetos estejam presentes em quase toda feira, são destinados para outros tipos de 

produção agrícola, principalmente os que são permitidos pela lei.  

Neste evento, diversos amigos growers se reuniram para participar da feira e 

conhecer as novidades tecnológicas que poderiam ser utilizadas para o cultivo de 

cannabis. Durante um curto espaço de tempo, muitos deles compareceram ao 

estacionamento para fumarem um baseado. O problema é que alguém chamou a polícia 

e todos foram encaminhados à delegacia. Só por estarem consumindo uma maconha 
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diferenciada, oriunda de cultivo caseiro e não o prensado, já era algo para se 

preocuparem, porque poderia suscitar uma investigação mais aprofundada por parte dos 

policiais. As medidas emergenciais de quem não estava presente na feira foi expulsa-los 

dos grupos de whatsapp, para que mais pessoas que cultivam não pudessem ser 

localizadas, identificadas e terem suas conversas violadas. 

No final, o advogado soube manusear as técnicas jurídicas e inquisitoriais e 

conversar com os policiais, que decidiram enquadrar o grupo de cultivadores como 

usuários, a partir do artigo 28 da lei 11.343/06. Um caso parecido foi descrido por 

Policarpo em seu artigo: “Velhos usuários e jovens traficantes: um estudo de caso sobre 

a atualização da nova lei de drogas na cidade do Rio de Janeiro” (2012)66, onde o autor 

apresenta o funcionamento do Sistema de Justiça Criminal a partir de um caso flagrante 

de “tráfico de drogas” que depois se transforma em “uso de drogas”.  

Chocados com a situação, Charles e Fernando me disseram que não estar presente 

foi uma grande sorte, pois poderiam sofrer maiores consequências por terem o Habeas 

Corpus, ou até mesmo chegar a perde-lo. Esta questão é referente a garantia de direitos 

em um Estado democrático e pode ser analisada de acordo com a proposta de Luigi 

Ferrajoli em seu artigo: “Estado de Direito: entre o passado e o futuro” (2006). O autor 

aponta o processo de positivação jurídica enquanto a formação de um Estado de Direito, 

antes Legislativo e atualmente Constitucional, como uma forma legal e normativa que 

deve ser seguida e respeitada por todos os poderes públicos.  

Dessa maneira, o autor aponta o Estado Constitucional de Direito como um 

complemento e como um limite simultaneamente. Um limite devido aos direitos 

fundamentais se constituírem enquanto obrigações e proibições, e um complemento 

porque a Constituição garante proteção ao cidadão enquanto o abuso dos poderes 

públicos.  

Assim como descrevi no capítulo três, o que quero dizer é que por um lado o 

Habeas Corpus garante que o paciente não tenha suas plantas apreendidas e nem seja 

preso pela polícia. Por outro lado, estabelece limites no sentido de ser considerado uma 

pessoa com um direito exclusivo, ou seja, o paciente tem a permissão para cultivar, 

consumir e portar, porém, não possui o direito de compartilhar. Para ambos, o que 

 
66 No caso descrito por Policarpo (2012), Marcos e Raul foram presos com quinhentos gramas de maconha 
ao saírem de um morro na Cidade do Rio de Janeiro. Os dois foram enquadrados como “traficantes” e 
ficaram sob cárcere penal durante quatro meses esperando julgamento. O advogado ao conversar pelos 
bastidores com a juíza, manipulou o conhecimento e as técnicas jurídicas e conseguiu com que os dois 
fossem libertos e enquadrados apenas como usuários. 
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aconteceu podia significar algo mais problemático do que se não tivessem o Habeas 

Corpus, pois, se forem presos podem perder o direito de cultivar e serem enquadrados 

perante a lei como “traficantes”, baseado no Artigo 33 da atual Lei de Drogas.  

Assim, o direito de cultivar cannabis coloca meus interlocutores em um papel 

social de exclusividade e atenção, similarmente à teoria de David Garland, em seu artigo: 

“As contradições da sociedade punitiva: o caso britânico” (1999), no qual define o 

conceito de “segregação punitiva”. De acordo com o autor, a “segregação punitiva” 

consiste em penas de longa duração e uma vida estigmatizada e controlada de perto por 

aqueles que são libertos. No caso dos meus interlocutores, eles não estão presos, mas 

estão sendo controlados e vigiados de perto pelos batalhões de polícia em seus respectivos 

bairros.  

As legislações (políticas públicas) com relação a regulação da maconha no Brasil 

não são formuladas a partir das práticas dos consumidores, portanto, são pensadas a partir 

de conhecimentos sobre a experiência, e não através da experiência dos consumidores, a 

exemplo do compartilhamento do uso da substância, e a troca de clones e óleo, que são 

explicitamente proibidas. As narrativas em torno dos casos de Charles e Luiz representam 

um exercício etnográfico na tentativa de descrever como as mudanças nos regulamentos 

afetam as relações sociais, ou seja, como as mudanças normativas acionadas pelo 

paradigma médico-jurídico (VARGAS, 2008) influenciam direta ou indiretamente na 

vida das pessoas que consomem e cultivam maconha para fins terapêuticos.  

Para dar prosseguimento a proposta inicial deste capítulo, tratarei de apresentar 

nos tópicos seguintes dois casos onde pessoas aprenderam a cultivar cannabis 

especificamente para produzirem artesanalmente o produto final de consumo, seja óleo 

ou a flor in natura para consumo próprio. Em ambos os casos a função da maconha é 

amenizar as fortes dores provocadas por doenças crônicas, ou seja, estes pacientes 

aprenderam a cultivar para se tratarem.  

 

4.3.“Tu caiu de um prédio?” 

(O caso de Pedro) 

 

Algumas olhadas rápidas no celular e também algumas perguntas solicitando 

informações e rapidamente consegui pegar o ônibus. O percurso durou mais 

ou menos 40 minutos e no caminho, já refletindo sobre a entrevista me deparei 

com minhas primeiras indagações. A primeira foi justamente sobre a questão 
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de Pedro ser proibido por recomendações médicas a andar de ônibus. Assim 

fui traçando questões como perfil (gênero, idade, filhos, casa, doença, 

profissão), uso e consumo, cultivo, procedimentos burocráticos (ANVISA e 

HC), mercado. De acordo com que fui realizando as entrevistas pude ir 

percebendo que quanto mais perguntas eu me preparava para fazer, menos as 

conversas fluíam e menos as pessoas falavam aquilo que queriam. Porém, desta 

vez a conversa foi mais fluida. Talvez porque Pedro já tivesse tido contato com 

antropólogos antes, ou talvez porque essa seja mesmo uma característica dele, 

quase não falei durante a entrevista, que foi principalmente guiada por ele, 

contando sobre o cultivo, sua experiência enquanto paciente e também sobre a 

doença.  

Assim que entrei em sua casa ele me mostrou o quarto, que me pareceu até 

então um quarto de visitas. Lá estava seu grow, que mais tarde ele me contou 

que era a antiga estufa de Luiz. Logo que abriu a estufa foi me mostrando as 

plantas que já estavam na flora e dizendo que talvez perdesse mais uma 

colheita por problemas com pragas, já havia tentado de tudo e já tinha tido 

quase todos os tipos de praga, conseguindo resolver as outras, porém essa 

estava fora de controle e que ele já tinha desistido, depois de tentar diversas 

receitas. O nome desta praga é tripe.  

Após conhecer o grow com as plantas florescendo, Pedro me levou para a área 

de serviço onde estavam em um complemento de luz as plantas na vega. Notei 

que também estavam danificadas, porém estavam muito mais vivas e 

saudáveis. Perguntei com relação as strains e ele me disse que tinham várias, 

algumas com marcações nos vasos e outras ele havia ganhado de amigos. 

Neste dia Pedro me disse que estava passando por uma semana difícil, estava 

tendo crises de dor constantemente e por isso não estava nem saindo de casa, 

justificando dessa forma o porquê de não comparecer nas últimas reuniões da 

Associação. Algo que foi marcante e antropologicamente interessante, foi que 

mesmo Pedro tendo crises e dores fortes constantes naquele dia, ele me esperou 

para se medicar. Nos dirigimos ao quarto dele onde dorme com a esposa. No 

quarto tinha uma poltrona virada para a televisão, uma cama de casal, uma 

banqueta virada de frente para a poltrona e um criado mudo com um 

vaporizador67 Volcano, e alguns itens relacionados a cannabis.  

Quando começamos a entrevista, a primeira coisa que ele me falou foi: preste 

bem atenção em como eu estou agora e como vou ficar depois que me medicar. 

Foi nítida a melhora física e de humor dele. Digo isto pois, enquanto 

observador foi uma das transformações que pude notar, afinal, a maconha é 

umas das coisas que podemos compartilhar, portanto notei a diferença em mim 

 
67 Para vaporizar a planta é necessário um aparelho vaporizador. Este aparelho não produz combustão, 
apenas o aquecimento da erva. Falarei mais sobre no último capítulo, onde descrevo as práticas de uso. 
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e nele. Sentei na banqueta enquanto ele se acomodou na poltrona e logo 

começamos as conversas sobre seu uso. (Caderno de Campo, 30/08/2018) 

 

Pedro tem entre 35 e 40 anos. Possuí duas graduações, uma em Direito e a outra 

em produção de jogos eletrônicos. É casado e tem um filho de 5 anos. Mora em um 

apartamento na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente não pode trabalhar e 

a renda familiar é provinda diretamente de sua esposa. Quando demos início a entrevista, 

conversamos um pouco sobre o uso que faz da maconha, e quando toquei no assunto da 

doença ele não se incomodou em me contar sua história, porém me disse que não era fácil 

para ele porque ao relembrar como sua vida era e como é hoje, o deixa profundamente 

triste.  

Pedro gostava de praticar esportes, já chegou a ser um atleta federado, corria todos 

os dias, praticava tênis, handball e artes marciais. Em 2011, durante um passeio vespertino 

com sua esposa, ele sentiu uma dor nas costas muito forte o impossibilitando de 

prosseguir na atividade de lazer. Deu entrada no hospital e duas horas depois realizou um 

exame onde foram diagnosticadas duas hérnias na região dorsal. Ao receber essa notícia, 

o radiologista que estava presente juntamente com o médico, ao analisarem os exames 

perceberam alguma coisa estranha e perguntaram se Pedro se incomodava em realizar 

mais um exame, agora no pescoço.  

O casal aguardava impaciente pois, já haviam se passado mais de cinco horas 

dentro do hospital. Finalmente os médicos retornaram com o resultado do segundo exame, 

porém desta vez acompanhados do neurocirurgião chefe do hospital. A notícia foi de que 

Pedro tinha um problema congênito, ou seja, algo que o acompanhava desde seu 

nascimento e que somente agora foi se manifestar. O que os médicos observaram naquela 

tarde era raro e tratava-se de um quadro clínico complexo resultante de uma compressão 

medular, ou seja, sua medula espinhal estava sofrendo uma compressão pelos ossos da 

coluna (que protege a medula espinhal) e também pelas hérnias. O risco naquele momento 

de se ficar paraplégico ou tetraplégico eram quase que garantidos. Quando este 

neurocirurgião lhe deu a notícia, já lhe deu também um cartão sugerindo uma cirurgia 

emergencial. O problema é que Pedro não acreditou que tudo isso estava acontecendo tão 

de repente e também devido a uma “simples” dor na coluna. Por isso decidiu buscar outro 

médico para saber a opinião e para evitar entrar em um procedimento cirúrgico logo de 

cara.  
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Alguns dias depois, quando foi no segundo médico, o mesmo analisou os exames 

e perguntou a Pedro: “Tu caiu de um prédio?”, ele respondeu: “Não.”. Então o médico 

fez outra pergunta inusitada: “Então você foi atropelado?”. Pedro mais uma vez 

respondeu que também não. Foram realizados mais alguns exames e foi diagnosticado 

uma patologia chamada Invaginação, que era a causa dos desmaios que ele vinha sofrendo 

tanto em casa quanto na rua. A invaginação consiste em uma penetração de uma estrutura 

orgânica em outra, sendo ambas no mesmo indivíduo. No caso de Pedro, era a coluna 

penetrando no cérebro. E justamente na zona cerebral que é responsável pelo controle do 

sistema respiratório, por isso os sufocamentos e os desmaios.  

Pedro me relatou que inclusive chegou a desmaiar algumas vezes na rua enquanto 

ia a padaria, por exemplo, e que além da dor na coluna também se machucou muito com 

a queda, o deixando muitas vezes constrangido em público. Este segundo médico também 

sugeriu que ele operasse rapidamente e o preparou para uma notícia nada agradável: ele 

tinha cem por cento de chance de não andar mais, portanto a cirurgia seria para evitar a 

sua morte.  

Incentivado por melhores referências, Pedro decidiu procurar o terceiro médico e 

infelizmente a notícia não foi diferente. Este também recomendou a cirurgia o quanto 

antes, o que coincidiria com as comemorações de natal e réveillon. Mais uma vez Pedro 

decidiu procurar outra opinião e foi então para o quarto médico. Foram feitos mais exames 

e finalmente depois de um ano em busca de diagnósticos, no início de 2012 foi marcada 

a cirurgia.  

A cirurgia durou 10 horas, e Pedro pediu para seu melhor amigo, que é médico, 

para que assistisse a cirurgia e que se ele fosse ficar paraplégico, gostaria de ter os 

aparelhos que o mantinham vivos durante a cirurgia desligados, tamanho era sua frustação 

com o que estava acontecendo. Após o procedimento cirúrgico, Pedro ficou mais 20 dias 

internado e tendo dores insuportáveis, onde me relatou que gritava demais no hospital e 

chegou várias vezes ao limite do seu corpo, quando não aguentava mais e desmaiava. A 

medicação que lhe era aplicada era estritamente controlada, no hospital estava recebendo 

altas doses de morfina, e quando saiu de lá não foi diferente. Não conseguia andar e 

continuou tomando doses altíssimas de morfina e também mais um coquetel de onze 

remédios.  

O médico recomendou também que ele procurasse terapias alternativas como 

acupuntura e hidroterapia. Devido as dores e a todas as patologias que ele vinha 

enfrentando seguidamente, me relatou que a depressão foi inevitável, justamente porque 
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não estava conseguindo resolver a dor. Mesmo após sair do hospital a dor continuava e o 

médico disse que ele teria que enfrentar isso por mais ou menos um ano, até o organismo 

se recuperar, mesmo sempre trocando de remédios por recomendações médicas. Nessa 

fase ele me disse que estava “sobrevivendo” e mesmo assim, bem mal.  

Foram testados praticamente todos os medicamentos disponíveis no Brasil, 

inclusive o chamado Vicodim, que é um opioide utilizado para tratar dores fortes. Esta 

substância que é a base de Hidrocodona, pode causar dependência química e segundo ele, 

este remédio o deixava vegetando, ou seja, completamente dopado sem conseguir ao 

menos se comunicar. Isso sem contar as altas doses de morfina que ainda estava tomando, 

o que me relatou que eram doses tão altas que diversas vezes chegou a ter alucinações, 

pois não sabia se estava acordado ou dormindo.  

Procurou todos os tipos de tratamentos alternativos, até mesmo tratamento com 

picadas de abelha, chás, plantas, e foi nesse período de experimentação de novos 

alternativas que encontrou algo que aliviou suas dores. Era um tratamento à base de 

cortisona via injeção. Pedro realizou diversas sessões semanais e vale ressaltar que cada 

sessão deste tratamento custava na época cerca de quinhentos reais. Ele chegou a engordar 

40 kg, e ao pesquisar sobre o tratamento que vinha realizando descobriu que já tinha 

ultrapassado duas mil vezes a dosagem permitida por ano nos Estados Unidos.  

Através de suas inúmeras buscas motivadas pela necessidade de aliviar sua dor, 

assistiu um documentário sobre dores crônicas que retratava diversos casos de pessoas 

que já vinham tratando suas doenças com maconha em outros países. Pesquisou muito na 

internet, leu diversos artigos científicos e estudos acadêmicos. Nesse momento começou 

a se questionar moralmente: “Como assim eu estou lendo isso? Meu pai me ensinou a 

vida inteira que maconha era uma merda, que não prestava.”. Foi então que ligou para um 

amigo “maconheiro” e ele levou um pouco de prensado para Pedro. Mas ao ver a 

maconha prensada logo conseguiu diferenciar daquelas que vinha pesquisando, oriundas 

de cultivos domésticos.  

Importou sementes de maconha ilegalmente e começou a comprar equipamentos 

para cultivo. Mas logo após ter realizado os pedidos pela internet ele estava assistindo 

televisão e viu no jornal uma notícia sobre apreensão de cultivo cannabis e que a casa do 

suposto “criminoso” tinha sido invadida pela polícia. Neste momento ele me contou que 

sua preocupação era tamanha porque não tinha conhecimento algum sobre isso, e tinha 

sua esposa e filho em casa. Tentou fazer o cancelamento do pedido, mas já tinha sido 

enviado para o Brasil.  
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Este período em que ele possivelmente tinha encontrado uma solução para seu 

problema foi justamente a época de intensa mobilização nacional que pressionava o 

Estado brasileiro para a regulação do CBD e do THC, entre 2013 e 2014. Passou no 

“Fantástico” uma reportagem sobre mães que utilizavam maconha para tratarem seus 

filhos com patologias graves. Teve a ideia de assistir os créditos da reportagem e foi então 

que adicionou no Facebook o homem que havia feito a filmagem da reportagem. Mandou 

diversas mensagens, mas por questões de sigilo de reportagem não foi possível ter 

nenhum contato com os protagonistas.  

Pesquisando na internet também encontrou o site do Growroom, que também 

enviou diversas mensagens, mas sem obter sucesso. Em 2014 assistiu o documentário 

“Ilegal: a vida não espera”, e fez a mesma coisa: entrou em contato com a produção do 

filme e dessa vez obteve uma resposta. A produção encaminhou para ele o telefone de um 

médico ortopedista e especialista em tratamento com cannabis. O médico respondeu a 

mensagem e prontamente encaminhou o telefone de sua clínica. A primeira consulta 

durou mais de duas horas e foram receitados quatro remédios, e nas primeiras consultas 

não foi falado nada sobre o tratamento com a maconha.  

Depois de mais algumas consultas, mesmo com os medicamentos receitados pelo 

médico as dores não cessavam. Foram realizados mais exames e o ortopedista detectou 

algo anormal na prótese instalada no pescoço de Pedro, anormalidade essa resultante de 

um erro médico em sua primeira cirurgia. Um dos doze parafusos da prótese do pescoço, 

especificamente do lado direito foi colocado de forma errada, sendo apertado demais, o 

que comprometeu a enervação, por isso as dores sempre do lado direito no pescoço e no 

braço.  

“Três anos sentindo essa dor insuportável, passando por vários médicos e ninguém 

nunca me falou nada?”, essa foi a reação dele ao descobrir o que estava acontecendo, algo 

que talvez esteja relacionado a ética médica, que pode comprometer a carreira profissional 

deles ou  até mesmo de algum médico tentar mexer e fazer “mais merda”. Pedro foi 

encaminhado para a segunda cirurgia, desta vez para a retirada da prótese, ou seja, uma 

outra cirurgia para a correção da primeira que resultou na implantação incorreta da prótese 

que continha um parafuso que foi instalado de forma errônea. O procedimento desta vez 

foi ainda mais complexo, pois, Pedro não pode tomar anestesia geral e teve que fazer a 

cirurgia acordado e conversando com o médico. A cirurgia foi tão complicada que para 

ser realizada foi necessário entrar em contato com a fabricante da prótese no exterior para 

que enviassem uma chave específica para sua retirada.  
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Foi nesse momento, após a cirurgia, que o ortopedista então realizou pela primeira 

vez o teste com Pedro utilizando a cannabis. Disse que era para ele pingar cinco gotas na 

boca e com a língua espalhar pelo céu na boca. Eles já haviam conversado antes a respeito, 

porém a receita veio apenas após este teste. Em poucos minutos ele sentiu o efeito e 

começou a chorar porque depois de tanto tempo finalmente tinha alcançado seu objetivo. 

“Quando comecei a usar a maconha eu comecei a viver de novo, porque antes eu estava 

apenas sobrevivendo.”  

O médico ortopedista fez então a prescrição do medicamento, prontificou todos 

os documentos necessários, orientou todos os passos que deveriam ser seguidos 

burocraticamente tanto com a Anvisa quanto a indicação para que ele entrasse em 

contanto com a Associação. Foi então que depois de algumas mensagens trocadas ele 

participou de uma reunião de acolhimento. 

Nos primeiros minutos participando da reunião conheceu Júnior, o advogado 

citado anteriormente, e durante uma conversa Pedro foi questionado sobre o auto cultivo, 

Ele respondeu que tinha comprado os materiais, mas que tinha muito medo por causa de 

sua família. Aquele advogado, grower e ativista, o garantiu segurança indicando não só 

boas práticas enquanto cultivador (VERÍSSIMO, 2017), mas também com recursos 

jurídicos que o possibilitariam cultivar maconha legalmente. Resumidamente essa é a 

história de Pedro até entrar em contato com a Associação, voltarei neste assunto em breve 

quanto tocar nas questões referentes ao consumo, mas antes, nos subtópicos a seguir serão 

abordadas questões referentes e cultivo pessoal de Pedro, suas formas de administração, 

assim como o papel da Associação no suporte, buscando refletir também sobre a 

agricultura de subsistência de um cultivador caseiro.  

 

4.3.1. Cultivo 

 

 A primeira via de acesso ao cultivo ocorreu através da importação ilegal de 

sementes, assim como a compra de equipamentos para cultivo de plantas em interiores 

domésticos, que por sua vez não é ilegal. No início do tratamento com o médico 

ortopedista, a substância em forma de óleo foi acessada através da importação legal, que 

tem um número específico de frascos por ano que podem ser importados, e um preço 

exorbitante de em média 250 Dólares por frasco. Após conhecer a Associação e seus 

membros, teve acesso a substância de maneira fumada nas reuniões e percebeu que os 

efeitos eram mais eficazes.  
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 Ganhou o óleo algumas vezes de alguns membros da Associação após conseguir 

a receita médica e o laudo, mas o Habeas Corpus adquirido para cultivo doméstico veio 

indicando exclusivamente o uso in natura da planta (alegando necessidade urgente). 

Além do óleo, Pedro ganha alguns buds68 de growers com strains variadas para que ele 

experimente e possa inserir em suas anotações aprovando ou não os efeitos, mas mesmo 

assim tem sua principal via de acesso através do próprio cultivo doméstico, onde também 

possui variadas strains.   

O cultivo de Pedro é predominantemente indoor. As plantas na fase vegetativa 

ficam na área de serviços amparadas por um complemento de luz, sem estufa. As que 

estão na flora ficam dentro de uma estufa localizada em um dos quartos da casa, que não 

foi desestruturado para receber os equipamentos, ou seja, ainda continua tendo cama e 

armários Já cultivou Harley-tsu69, Chandal Kush, Cream Caramel, BlackBerry, 48k, 

Tolomelli e Angola, mas sempre está incluindo novas strains em seu grow. Para cuidar 

do cultivo ele conta com a ajuda de diversos growers, não só informalmente através de 

seus laços de amizade, mas também recebe o suporte técnico da Associação, que realiza 

visitas constantes em sua residência. Conta com a ajuda também da empregada doméstica, 

que seguindo as instruções já consegue cuidar de forma básica das plantas.  

O seu estado físico às vezes o impede de fazer a manutenção das plantas que 

inclusive considera uma parte da terapia, pois, gosta de se distrair realizando estas tarefas 

de jardinagem sendo esta uma parte significativa para o tratamento de Pedro.  Mesmo 

contando com ajuda para montar e manusear os equipamentos, ele consegue assistindo 

vídeos na internet montar diversos acessórios de cultivo, como é o exemplo do sgrog70 

de nylon que ele mesmo fez para que as plantas pudessem crescer se apoiando em alguma 

coisa e não se envergarem com o peso das flores.  

O cultivo de Pedro é estritamente orgânico. Realiza a fertilização e o controle de 

pragas usando somente materiais biológicos. Já perdeu três colheitas devido a pragas: 

fusarium, mite, e tripe. Com relação a este tipo de cultivo me disse que outdoor é mais 

fácil manter um cultivo orgânico justamente por causa da ajuda da natureza, onde algumas 

pragas se anulam e outras pragas competem entre si, como é o caso de Charles descrito 

anteriormente. Para realização do controle biológico também já utilizou joaninhas, ácaros 

 
68 As flores da maconha prontas para consumo são conhecidas buds.   
69 Strain híbrida, resultante do cruzamento das strains “Harlequim” e “Sour Tsunami”.  
 
70 Suporte similar a um varal que é utilizado para as plantas se apoiarem ao crescer.  



81 
 

e a domesticação de hortaliças tentando construir “um pequeno ecossistema”, ou seja, 

cultivar outras plantas que atraiam predadores benéficos e que matem as pragas que são 

maléficas para a cannabis, como por exemplo cultivar citronela, coentro português, assim 

como Túlio, entrevista que será descrita no tópico relacionado as mães e pais que cultivam 

para tratarem seus filhos. Antes disso, me absterei no próximo tópico a explorar sistemas 

emergenciais de apoio mútuo a problemas referentes a autossuficiência no cultivo, ponto 

específico que Pedro enfatizou ao comentar sobre seus problemas com as pragas.  

 

4.3.2. “Sou grower, tenho meu autocultivo, mas não sou autossuficiente.”  

 

A maioria dos problemas com pragas são oriundos de clones que Pedro ganha de 

outros growers e já vem com a praga. Portanto deixa a planta separada por alguns dias 

em confinamento e faz a aplicação de algumas receitas com alho e pimenta. O óleo de 

neem é usado por Pedro apenas para a prevenção das pragas, pois segundo ele este produto 

orgânico não mata as pragas, mas funciona como uma espécie de repelente natural. Outra 

técnica também usada por ele, que aprendeu com outros cultivadores foi a fita azul, que 

é uma armadilha que atraí as pragas, principalmente moscas, e que deixa elas grudadas.  

Segundo Veríssimo (2017), a agricultura de subsistência é uma categoria 

importante para a construção da verdade jurídica para que os cultivadores sejam 

enquadrados como usuários e pacientes e não como “traficantes”. Ou seja, plantar para si 

corresponde a não monetarização do produto final referente ao cultivo de maconha. 

Porém, no universo dos cultivadores, as trocas são realizadas constantemente, não a partir 

de um valor monetário ou comercial, mas sim para finalidades de garantir a perpetuação 

da genética (troca de clones), situações emergências de perda de colheita (como é o caso 

de Pedro), e também nos círculos de apreciação, sempre funcionando a partir da dávida 

(MAUSS, 1974) 

 

Por isso, quando o discurso dos growers se move em direção da ideia de uma 
“agricultura de subsistência”, quer tornar crível que está fora de um mercado 
ilícito e potencialmente violento (portanto, o cultivador “consciente” não é um 
“traficante”). A ideia é a de que seu produto destina-se unicamente ao seu 
consumo, o que implica que não há excedentes na produção. Isso a despeito do 
fato de que o que faz de um sujeito canabier de prestígio, caso queira sê-lo, é 
a sua capacidade ou não de capitalizar o excedente de seu cultivo a seu favor 
em círculos onde se compartilha refinados sabores e saberes. (VERÍSSIMO, 
p.265, 2017) 
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4.3.3. Consumo 

 

Pedro consome a flor in natura, através de aparelhos denominados vaporizadores. 

Em casa tem um vaporizador chamado volcano, que funciona por meio de um 

compartimento de cerâmica (onde se coloca a cannabis) que é aquecido a temperaturas 

reguladas pelo usuário. O vapor oriundo deste aquecimento enche um saco de plástico 

grande que através de um bocal se inala o vapor, semelhantemente ao ato de fumar. 

Também consome o óleo em ocasiões específicas como por exemplo quando vai viajar.  

Realiza também um tratamento com um adesivo corporal à base de morfina, 

colado sempre do lado direito aonde sente mais dores. Este adesivo é denominado 

emplasto e deve ficar colado no corpo de cinco a oito dias. Também utiliza para tratar 

suas dores uma lâmpada de infravermelho. Me relatou que a planta sozinha não resolveu. 

Porém, antes ele tomava 11 remédios por dia, algo que hoje foi reduzido para apenas os 

usos descritos acima.  

No começo da nossa conversa, quando ele sentou na poltrona e começou a 

preparar o volcano, me disse que é um erro as pessoas dividirem a planta em apenas CBD 

e THC, pois, as genéticas da planta são individuais e possuem diversos canabinóides além 

destes dois mais conhecidos. Ele vem realizando testes de experimentação durante o dia 

inteiro, anotando e classificando as plantas através do efeito que produz em seu corpo.  

O sistema classificatório adotado por ele é baseado em quanto ela tira a dor e 

quanto tempo dura o efeito, portanto, para Pedro as plantas ideais são aquelas que o efeito 

tira a dor totalmente e que dure por muito tempo. Ele me disse que dessa forma está 

selecionando genéticas ideias para suas necessidades. Outros pontos que são anotados por 

ele são baseados no sabor da planta ao vaporizar, a região do corpo onde o efeito 

predomina e seus efeitos colaterais.  

Pedro afirma que os médicos não têm noção de potenciais misturas entre 

diferentes strains. Segundo ele as misturas podem ser ou não processos potencializadores 

de efeito, por exemplo: uma strain que tire muita dor misturada com uma strain que o 

efeito dure muito não significa que os efeitos vão ser potencializados, portanto, não se 

pode esperar uma resposta certa.  

Pedro me relatou também que consome a planta que já foi vaporizada, ou seja, 

após ter sido aquecida no compartimento do vaporizador. Recebeu essa dica de um 

grower experiente que recentemente também se tornou paciente, que disse que é ótimo 

para dormir.  Ou seja, toda erva in natura utilizada durante o dia, Pedro a reutiliza para 
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vaporizar novamente a noite antes de dormir, processo que segundo ele, dá sono. Já ouviu 

de alguns outros growers membros da Associação que isso é uma besteira, porém, ele 

acredita nesses efeitos, não só por ter recebido a dica, mas também por pesquisar, vendo 

que mesmo após a vaporização ainda restam alguns canabinóides na flor.  

Para dor é recomendado o THC, portanto a maior parte do dia ele consome plantas 

sativas, com maior concentração de THC. Com relação aos afeitos colaterais, ele me 

relatou problemas com a “chapação mental”, ou seja, efeitos psicoativos da maconha que 

são comumente percebidos entre os consumidores, como por exemplo a paranoia. Me 

disse que consegue controlar facilmente esses efeitos com algumas gotas do óleo com 

maior concentração em CBD. Também já utilizou o chamado DAB, que é a extração pura 

da resina da maconha. Estava tomando o óleo regularmente e percebeu que os efeitos não 

estavam mais sendo os esperados, foi quando entrou com o THC. Pedro tem um 

vaporizador específico para este tipo de consumo que é de fato mais caro, porém tem 

resultados mais fortes e imediatos.  

Outro dado interessante foi a maneira como Pedro vaporiza a maconha quando está 

com crise dor e não consegue se levantar da cama nem mexer os braços. Para isso ele 

criou algo parecido com um inalador, onde o saco do volcano se adapta a uma máscara 

de inalação que fica presa ao rosto, dessa forma não precisa segurar. 

A frequência e a quantidade de consumo para Pedro são muito relativas ao seu 

estado de dor diário. É certo que todo dia irá vaporizar, porém o nível de dor é depende 

do momento e do dia, que não é específico, ou seja, a crise de dor pode acontecer a 

qualquer hora, em qualquer lugar.  Me relatou que em dias de crises agudas chega a 

vaporizar de cinco a seis vezes ao dia, sempre utilizando a mesma quantidade de 

maconha, que é medida à mão. Essa quantidade sempre é suficiente para encher dois 

balões, que Pedro vaporiza até o fim. Portanto, sempre que vai utilizar o volcano, sua 

dose é de dois balões.  

 

4.3.4. Terapêutico ou social? 

 

O consumo individual prevalece na maior parte do tempo, porém, isso não exclui 

momentos em que compartilha seu “medicamento”. Digo isso porque pensando sobre 

nossa conversa, construí minhas primeiras reflexões sobre a diferença entre o “uso 

terapêutico” e o “uso social” através da experiência produzida pelos próprios pacientes e 

usuários.  
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Pensando nessa diferença, Pedro me relatou a primeira vez que fumou um cigarro 

de maconha. Ele tinha comparecido à reunião da Associação pela primeira vez. Lá 

diversos growers que faziam parte da administração estavam consumindo maconha de 

forma social, degustando diversas strains oriundas de cultivos doméstico. Chegou, 

cumprimentou a todos, se apresentou e se acomodou em uma das cadeiras disponíveis. 

Rapidamente, seguindo a lógica das “rodas de fumo”, os baseados começaram a chegar 

em sua mão, e que vinham seguidos de indicações e informações sobre as strains, como 

por exemplo: “fuma esse, é uma sativa”, “agora fuma esse, e tenta sentir a diferença no 

gosto.”.   

Essa foi a minha primeira reflexão sobre tentar compreender por onde permeiam 

as fronteiras entre o “uso terapêutico” do “uso social”, porque naquele momento além de 

estar se “medicando” e sentindo os efeitos, que para ele eram agradáveis, também estava 

passando por um processo de socialização e de  experimentação, recebendo informações 

sobre as diferentes formas de se usar e também informações sobre as variedades das 

strains e seus efeitos. Ou seja, no mesmo ambiente, utilizando as mesmas plantas e 

compartilhando os mesmos baseados, pessoas buscavam ali sentidos diferentes para uma 

mesma forma de uso (ZIMBERG: 1984).  

Também pude refletir um pouco mais sobre isso no momento em que Pedro se 

“medicou” durante a entrevista. Mais especificamente naquele momento em que relatei 

acima onde ele me disse: “esperei você chegar para que eu me medicasse, repare só como 

estou agora e como estarei daqui a cinco minutos.” Utilizando um volcano, ele me 

mostrou a porção de maconha que era necessária para que se enchesse o balão duas vezes.   

Ele vaporizou algumas vezes e me passou o balão ainda bem cheio e disse: “fuma 

aí”. Eu nunca tinha vaporizado naquele tipo de aparelho, mas mesmo assim, seguindo as 

etiquetas entendi que se trataria de uma desfeita não vaporizar, mesmo se tratando de um 

momento de medicação para ele. Peguei o balão e tentei tragar, porém não saiu nenhum 

vapor da minha boca na hora que soprei o ar. Ele me explicou então que eu deveria 

empurrar a válvula de segurança com a boca e puxar constantemente. Assim tentei 

novamente obtendo sucesso. Dessa forma, durante todo o resto da entrevista, vaporizamos 

juntos.  

Aonde eu quero chegar reflexivamente trata-se do mesmo ponto em que cheguei 

no relato anterior, ou seja, nós dois estávamos no mesmo ambiente, fazendo uso da mesma 

planta, da mesma strain, no mesmo aparelho, e compartilhando, porém, cada um tinha 

um objetivo diferente. Por isso o que separa o “social” do “terapêutico”, não são as formas 
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de utilização, e sim os sentidos que as pessoas dão aquele uso, mesmo que sejam feitos 

de forma compartilhada em um mesmo ambiente e contexto sociocultural.  

Pude chegar a algumas conclusões através dos relatos obtidos durante a conversa 

com este interlocutor em específico, e também a partir da experiência em compartilhar 

com ele o seu “medicamento”. Pude me indagar questões metodológicas e éticas ao fumar 

maconha com meu interlocutor, afinal, ele me ofereceu e para não fazer uma “desfeita” e 

faltar com etiqueta, aceitei. Descrever isso é apontar para uma descrição com ênfase na 

experiência e também para os laços de confiança adquiridos, mas sobretudo para a minha 

posição enquanto pesquisador e o significado que a “droga” tem para a construção da 

relação social. 

Por fim, meu objetivo foi apresentar situações em que vivi durante o trabalho de 

campo que ajudam a compreender as fronteiras entre o “uso social” e o “uso terapêutico”. 

Durante a entrevista compartilhei maconha com meu interlocutor que estava se 

medicando na hora, e isso não alterou qualquer funcionalidade para o alívio das dores 

dele. A substância compartilhada era a mesma, o ambiente em que estávamos era o 

mesmo, o modo como utilizamos foi o mesmo, o momento em que vaporizamos foi o 

mesmo, a quantidade de maconha consumida foi a mesma, porém, nossos objetivos com 

relação aquele uso eram diferentes e portanto, seu sentido e significado. 

A seguir, descreverei o caso de Joana onde o objetivo é problematizar o cultivo e 

consumo que a paciente faz a partir dos ensinamentos de um amigo e do contato com a 

Associação. O estabelecimento de relações com os mais experientes se mostra 

fundamental para Joana, que também aponta problemas com a estigmatização e a 

rotulação (BECKER, 2008) devido a problemas com seu trabalho. Relembrando ao leitor 

que o objetivo deste capítulo é demonstrar principalmente a transmissão de 

conhecimentos sobre o cultivo doméstico 

 

 

4.4. O sacerdote e a aprendiz  

(O caso de Joana) 

 

Entramos no carro e nos dirigimos para a casa de Joana que fica na cidade de 

Niterói/RJ. Durante o caminho fomos conversando um pouco sobre o trabalho 

de Gump, que havíamos acabado de encontrar e entregar um equipamento de 

cultivo para ela. Era um painel de lâmpadas Led que tinha os dois tipos de luz, 
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tanto a luz branca quanto a luz quente, ideal para as duas fases, vega e flora, 

assim como quatro coolers de refrigeração. Falamos também sobre como ele é 

profissional, porque montou algo com uma qualidade que não se acha no 

mercado comum, e que foi personalizado de acordo com a demanda e o 

tamanho do grow de Joana. 

Quando estávamos quase chegando em sua casa, um cara que ela chamou de 

sacerdote a contatou fazendo algumas perguntas sobre as plantas. Ela disse que 

ia para casa e que eu estava lá para fazer algumas perguntas com relação ao 

cultivo. Durante a conversa no carro ela me perguntou também como seria a 

questão de identificação de pessoas e sobre o que ela poderia falar ou não. 

Disse que seria tranquilo, que iria ocultar tudo e que minha intenção não era 

expor ninguém, justamente porque ela me disse que tinha uma preocupação 

relacionada ao trabalho.  

Ela me perguntou se eu queria fumar um, e eu disse que sim, que não tinha 

problema e nem fazia questão, mas que se ela quisesse ela poderia ficar à 

vontade e que eu também fumaria. Nesse momento ela disse que só costumava 

fumar a noite, o que já contei como um dado muito importante e que tratarei 

mais à frente na questão da dosagem. Ela bolou71 um KK (Kalifornia Kush). 

Estávamos conversando justamente sobre a privacidade e o quão os resultados 

desta pesquisa poderiam coloca-la em risco. (Caderno de Campo, 24/08/2018) 

 

 De acordo com Veríssimo (2017), se assumir ideologicamente ou visualmente 

enquanto “doidão” é uma atitude que muitas pessoas, por conta de motivos profissionais 

nunca cogitam tomar, como é o caso de advogados, médicos, juízes etc. Dessa maneira, 

o antropólogo aponta que cada consumidor de maconha faz da sua maneira, um balanço 

de ponderações morais e estéticas que vai definir sua aparência.  

 

(...) é o estilo visual que muitos maconheiros adotam (por vezes de maneira 
estereotipada), seja de forma inconsciente ou pensada. É o chamado estilo 
doidão, em uma oposição a um tipo mais conservador, marcado pela estética 
clean, barba feita, cabelos cortados, roupas sóbrias. (VERÍSSIMO: p.328, 
2017) 

 

Joana tem 50 anos, e dois filhos. É funcionária pública e mãe solteira, e em sua 

casa habitam apenas ela e os dois filhos. Em 2014 sofreu uma infecção viral denominada 

Herpes Zóster, que provoca bolhas na pele e dor intensa. É mais comum no tronco e se 

manifesta na forma de uma faixa dermatológica em um dos lados do corpo.  

 
71 Preparou um cigarro de maconha. 
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Aconteceu por causa de uma queda na imunidade e com isso passou por um 

processo de tratamento com vários medicamentos, inclusive com a substância 

denominada Pregabalina, indicada especialmente para controle de convulsões epiléticas 

e como analgésico.  O tratamento com este medicamento para a artrose, que se 

desenvolveu como sequela da Herpes Zóster, já dura dois anos, e como recomendação 

médica ela busca manter seu peso o mais baixo possível, pois este medicamento provoca 

aumento de peso e inchaço periférico, e provoca também efeito cognitivo e motor, por 

isso ela só consegue dormir virada para o lado direito.  

Outro medicamento que Joana toma regularmente, mas está em fase de avaliação 

para saber se vai retirar ou não, é a Venlafaxina. Esta substância é indicada para 

tratamento de depressão e ansiedade. Este, pelo contrário pode provocar queda brusca de 

peso. Por isso recorre a diversas outras terapias alternativas, tanto físicas quanto mentais. 

Fisioterapia, acupuntura, psicanálise, massagem biodinâmica, yoga, pilates e meditação. 

  Em 2016, após ter consultado diversos médicos que não souberam identificar a 

doença e diagnosticar Joana, ela procurou através da Associação um ortopedista 

especializado em tratamento com maconha, o mesmo que diagnosticou Pedro. Após 

algumas consultas e também após ter realizado diversos exames e testes corporais, o 

ortopedista a diagnosticou e prescreveu o óleo de maconha, já indicando como comprar 

e também a dosagem. Interessante que similarmente ao caso de Jeferson, filho do Túlio, 

e ao caso de Pedro, o diagnóstico saiu apenas quando um médico especialista analisou o 

caso, coincidentemente ou não, são médicos que prescrevem cannabis.  

A motivação para procurar um médico especialista nesse assunto partiu de um 

amigo de Joana, que na entrevista ela denominou de sacerdote. Ele é um amigo de longa 

data, tanto profissional quanto pessoal, e quando se conheceram fumaram um cigarro de 

maconha vinda do cultivo do sacerdote. Joana sentiu rapidamente os efeitos de uma planta 

sativa com alto índice de THC, diminuindo imediatamente suas dores que estavam em 

fase de crise aguda. Sacerdote demorou um tempo para contar a Joana que cultivava, e 

após a consulta com o médico especializado e a aproximação dela com Associação ele 

sentiu confiança em contar e também a incentivou a começar seu próprio cultivo.  

Joana já teve contato com outras drogas ilícitas além da maconha quando mais 

nova. Me relatou que desde muito jovem fumava maconha, mas só teve contato com 

flores oriundas de cultivo no momento em que estava mais próxima de se tornar paciente. 

Por isso contou que sempre teve uma ideia de uso muito “recreativa”, como ela mesma 

disse.   



88 
 

Diferentemente das crianças, o perfil dos pacientes mais velhos que são 

responsáveis por si mesmos, assim como Pedro, Charles e Luiz (apresentados nos tópicos 

anteriores), levam uma vida relativamente normal dentro das possibilidades que o quadro 

da patologia impõe. Digo isso porque as patologias apresentadas pelas crianças 

incapacitam e prejudicam o desenvolvimento do sistema cognitivo. Por isso muitas vezes 

não falam, não andam e precisam de um responsável vinte e quatro horas por dia para 

executarem qualquer ação.  

 

4.4.1. Consumo  

Joana utiliza diversas substâncias, como citadas a cima, medicamentos com 

finalidades antidepressivas e analgésicas. Consome a planta in natura vaporizada e toma 

o óleo regularmente. Socialmente costuma fumar cigarros de maconha, mesmo sabendo 

que em seu caso não é o mais indicado, devida ao processo de combustão do cigarro e até 

mesmo por questão de redução de danos.  

A vaporização é para Joana é uma questão de saúde, não só para ela, mas também 

para seus filhos que apresentam quadros alérgicos a fumaça e outras toxinas inaláveis. 

Outra vantagem do vaporizador é que se pode usar em qualquer lugar e não se provoca 

tanto estranhamento e evita perturbações com pessoas que possam vir a não gostar e com 

constrangimentos policiais.  

Veríssimo (2017) define “legalizar” como o ato de construção grupal de uma zona 

de conforto e tolerância. Dessa maneira, “legalizar” se constitui para o antropólogo como 

legitimar o consumo de maconha em determinado espaço, onde a preocupação com 

possíveis repressões esteja menos em risco. O vaporizador neste caso, garante a 

legalização disfarçadamente, ou seja, é possível se legalizar sozinho em determinados 

espaços repressivos sem chamar a atenção.  

Algo importante de ressaltar é a organização da paciente com relação a qual strain 

vai consumir, por isso separa as diferentes strains e cepas em potinhos de vidro 

herméticos com etiquetas contendo os nomes. Isso facilita a identificação e a preservação 

da flor. Ela consome individualmente e em grupo. 

Quando foi para um retiro de meditação, que fiscalizava rigorosamente as 

substâncias consumidas no local, passou dez dias tomando apenas o óleo, então 

aumentava a dose. Mas o normal é que ela tome mais ou menos oito gotas durante o dia, 

ou mais a noite se estiver com dor. Com relação ao uso do CBD, Joana experimentou 
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apenas em óleo e ainda não fumou ou vaporizou uma strain que seja High CBD, mas está 

cultivando para que em breve possa utilizar.  

Prefere utilizar a maconha a noite de forma vaporizada, pois percebeu que para 

realizar seu trabalho durante o dia, que se demonstra muito burocrático e exige muita 

relação com pessoas, acaba atrapalhando um pouco. A não ser que esteja em crise de dor. 

Não utiliza o óleo diariamente, e vaporiza a noite com frequência regular diária.  

Socialmente costuma fumar cigarros de maconha, dando prioridade excepcional 

para plantas que sejam oriundas de cultivo doméstico, pois dessa forma é possível saber 

a strain e suas potencialidades. Ela se medica perto dos filhos sem restrições, que 

conhecem as plantas e segundo ela, entendem a finalidade.  

Ela utiliza alguns bancos de dados de sementes para consulta, como por exemplo 

o Leafly, que consiste em um site ou aplicativo que contém um banco de strains indicando 

suas potencialidades terapêuticas, efeitos reversos, sabores, aromas. Porém disse que este 

tipo de consulta é algo mais geral, para saber o efeito é necessário testar.  

Joana se considera totalmente paciente de maconha, mas não apenas porque tem 

acesso, mas sim porque sente muito melhora nas dores. Para ela, a legitimidade em se 

tornar paciente veio principalmente a partir da prescrição médica. Com o uso continuo do 

THC, diminuiu dois remédios e está sob avaliação médica.  

 

4.4.2. Cultivo  

O cultivo de Joana é predominantemente indoor. O cômodo que recebe o cultivo é 

do lado da área de serviço que fica ao lado da cozinha. O quarto precisou passar por uma 

pequena adaptação, pois tinha uma cama que foi retirada para que um armário e uma 

estufa ocupassem o lugar. 

Tem ao total oito plantas, sendo quatro em cada fase, vegetativa e floração. Sendo 

as strains Northen Light, Harley-Tsu, Bubba Kush. O cultivo é completamente orgânico. 

Quando pega alguns clones que vem de cultivos outdoor, deixa em quarentena nas luzes 

que tem na cozinha, aplicando recorrentemente o neem. Para fazer o clone ela utiliza o 

clonex para facilitar a planta a enraizar.  
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Para preparação de substrato utiliza bastante perlita72, que relatou ser algo 

fundamental e que nos primeiros momentos estava falhando nisso, e assim que colocou 

mais perlita no substrato as plantas se desenvolveram melhor. Segundo a Joana, 

especialmente para os pacientes é necessário que se mantenha o ciclo no cultivo e esteja 

sempre colhendo, para não precisar recorrer ao mercado ilegal.  

Ela realizou as primeiras podas sozinha, nas seguintes obteve ajuda do sacerdote. 

Utiliza a poda fim (Fuck I missed), que viu na internet, também realiza amarras pois a 

Harley-tsu tem uma característica de forte ramificação e acabou tombando dentro do 

armário por causa do peso das flores, por isso amarrou um barbante para ela ficar em pé. 

Faz a rega todo dia pela manhã, e quando está viajando a empregada doméstica fica com 

essa função. Assim como no caso de Pedro, as pessoas que trabalham na casa dos 

pacientes não só tomam conhecimento do cultivo, como também aprendem técnicas 

básicas para cuidar da planta quando eles estão ausentes.  

O que Joana destacou em seus relatos foi a importância de encontrar pessoas que 

trabalham com a maconha para fins terapêuticos com seriedade, principalmente 

priorizando o suporte ao cultivo caseiro, afinal o Habeas Corpus não seria útil se ela não 

aprendesse a cultivar, por isso a importância das ações e eventos promovidos pela 

Associação. Segundo ela as pessoas que trabalham lá sabem e tem experiência em cultivo, 

sendo assim conhecem as strains. Portanto, conversar, receber dicas e visitas dessas 

pessoas é fundamental para se tornar cultivador de sucesso e obter bons resultados com 

as plantas.  

Antes de irmos para a descrição dos últimos casos, vale ressaltar a importância de 

cultivadores mais experientes na carreira de “dedo-verde” de Joana (BECKER: 2008). 

Ela era uma “dedo-amarelo”, ou seja, fumava maconha prensada e a partir do momento 

que descobriu a patologia e se aproximou da Associação e do sacerdote, passou a aprender 

as técnicas de consumo e cultivo, o que a fez se tornar uma cultivadora de sucesso, 

fazendo parte hoje do circuito de growers que circulam diferentes strains.  

Outro aspecto que vale ressaltar do caso de Joana é com relação a rotulação e a 

estigmatização enquanto “maconheira”. Devido a seu trabalho busca ser extremamente 

discreta com relação a não adotar a estética de “doidona”, portanto ela busca agenciar as 

situações aonde e como se medica. (VERÍSSIMO, 2017) 

 
72 Pequenas pedras brancas que ao serem misturadas no substrato exercem a função de oxigenar o solo 
facilitando a respiração das raízes.  
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Nos próximos tópicos, descreverei os casos de mães e pais que aprenderam a 

cultivar e a preparar artesanalmente o óleo para tratarem seus filhos. Seguindo a proposta 

inicial deste capítulo, descrever por último estes dois casos representa o objetivo central 

no qual estou disposto a tratar: apresentar ao leitor uma linha de transmissão de 

conhecimento entre os growers mais experientes e os pacientes novatos, que ao se 

dedicarem a prática do cultivo tornam-se dedo verde. O que vale destacar nestes casos 

que vou apresentar a seguir, é que ambos não passaram pela fase do dedo amarelo, ou 

seja, não fumavam maconha antes de começarem a cultivar, e continuam não fumando, 

porém se tornaram exímios dedo verde, dominando a prática de cultivo e de preparo do 

óleo com muito sucesso.  

 

 

4.5. “Se a cura para nossos filhos estivesse no abacaxi, plantaríamos abacaxis!”  

(O caso de Jeferson) 

 

Túlio mora na cidade do Rio de Janeiro junto com sua esposa e filho. Não é usuário 

regular de maconha e se encontra desempregado no momento. Teve que se afastar das 

atividades de professor, pois, necessitava de uma flexibilidade maior no horário para 

poder cuidar do filho. Estava trabalhando de taxista, mas alugou o taxi para um vizinho. 

Helena, esposa de Túlio e mãe de Jeferson trabalha fora de casa, exercendo o oficio de 

contadora.  

A doença de seu filho foi descoberta em 2010, quando apresentou o quadro de 

Encefalite Viral, e logo após foi diagnosticado com epilepsia de difícil controle. Passou 

pelo diagnóstico de vários médicos até ficar dois meses e meio em coma. Ao buscar 

entender o que era a doença do filho, Túlio conheceu o Dr. Renato, Neuropediatra 

especialista em epilepsia, atuante no Hospital do Cérebro da cidade do Rio de Janeiro, 

que foi fundamental para estabilizar o quadro clínico do garoto. 

 Todos os tipos de anticonvulsivantes foram testados e nenhum desses 

medicamentos foi capaz de controlar as crises epiléticas de Jeferson, que foi então 

submetido a uma cirurgia para o implante de um marca-passo chamado VNS. Realizou 

também dietas relacionadas a carboidratos e açucares, e também não fez efeito.  

 Túlio iniciou uma pesquisa sobre o Canabidiol nos Estados Unidos, e conversou 

com o Dr. Renato, dizendo que lá já se utilizava a maconha para tratamento de patologias 

graves, principalmente epilepsia. A partir da importação ilegal, Túlio e Dr. Renato 



92 
 

iniciaram o tratamento em Jeferson, e após uma semana o resultado foi 

surpreendentemente positivo. Segundo Túlio, ao falarmos sobre epilepsia as pessoas 

tendem a pensar logo em convulsões, e acabam por desconsiderar e desconhecer outros 

danos causados pela patologia, como por exemplo, crise comportamental, questões 

cognitivas de estudo ou trabalho.   

A casa da família precisou passar por uma adaptação estrutural devido a patologia 

do filho, foi retirada a escada que dava acesso ao terraço, as portas dos guarda-roupas 

foram tiradas, as chaves dos cômodos e da casa agora ficam escondidas. Para comentar 

sobre os efeitos percebidos pelos pais de Jeferson após o início do tratamento com a 

maconha, é necessário contar um pouco sobre as crises convulsivas e também 

comportamentais que o garoto enfrentou. 

 Com relação as crises epiléticas, Jeferson já chegou a ter em média 30 crises 

convulsivas por dia, e com relação as crises comportamentais, o garoto chegou a pular do 

segundo andar do prédio e sofreu muito com os machucados. Ao perguntar para ele o 

porquê de ter feito isso, o menino disse que estava com preguiça de descer as escadas, ou 

seja, ele começou a perder a sensibilidade e o medo de certas coisas. Não só os familiares, 

mas também todos os vizinhos perceberam a mudança no comportamento do garoto que 

sempre fugia de casa e saia correndo pelas ruas em crises de ansiedade. 

As portas se abriram quando Túlio foi pela primeira vez a Marcha da Maconha 

em 2015 e conheceu Júnior, advogado citado no capítulo três deste trabalho, ele é também 

especialista em casos envolvendo cultivadores caseiros de maconha. Ao conversar com o 

advogado, Túlio explicou a situação e rapidamente entraram com o pedido na justiça para 

que o Estado arcasse com os custos da importação para o tratamento. Eles ganharam nas 

três instâncias: Municipal, Estadual e Federal, e mesmo depois de dois anos o Estado não 

pagava os recursos necessários para o tratamento de Jeferson.  

Já em contato com Júnior e também se aproximando das redes ativistas, e das 

redes secretas, Túlio buscou realizar o curso de cultivo da Associação, com toda 

documentação requerida pelos membros, afim de produzir o “medicamento” em casa.  

Um novo desafio se apresentou: aprender as técnicas corretas para o manejo da 

planta, que não foi um obstáculo que o fez parar de tentar cultivar maconha para o filho. 

Ganhou três “clones” de outros pacientes e relatou que no verão sofreu com pragas, 

insetos e chuvas, não obtendo sucesso da primeira vez.  

Para Túlio, as associações devem estar preparadas, não só em questões médicas e 

jurídicas, mas também com relação ao suporte de cultivo, pois, para que se faça esse 
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manejo, é necessário ter conhecimentos específicos, incluindo saberes botânicos, sobre 

quantidade e a qualidade de luz através do sol ou de lâmpadas, fertilizantes, condições do 

solo e estufas. 

Dominar as fases da planta e o ciclo para colher sempre e não interromper o 

tratamento é de suma importância, por isso a “prática” é um termo recorrentemente usado 

por meu interlocutor durante a entrevista, para justificar a dominação da técnica. Contou 

com o suporte dos cultivadores, sempre recebendo dicas e visitas constantes para 

acompanhar o progresso do cultivo. De acordo com Veríssimo (2013), os cultivadores 

caseiros de maconha, também conhecidos como growers, é que vinham produzindo 

plantas e o conhecimento sobre seus efeitos, cruzando strains, experimentando e 

classificando as diferentes cepas, e não a medicina.   

 
 
Foram eles que permitiram que os sofisticados conhecimentos sobre os efeitos 
do uso de diferentes plantas do gênero Cannabis, bem como suas 
potencialidades terapêuticas variadas, pudessem estar disponíveis hoje para 
experimentações e alívio de muitos pacientes. (POLICARPO; VERÍSSIMO; 
FIGUEIREDO. P. 17. 2017) 

 

Com isso, a utilização desses saberes sobre os usos e efeitos da maconha em 

terapias para uma variedade grande de sintomas é produzida através do contato entre 

growers, pacientes, médicos e mães e pais de pacientes. Dessa maneira, a comunicação 

com pessoas mais experientes no cultivo caseiro de maconha é de suma importância, 

assim como demonstra Becker (2008) ao descrever a carreira do “maconheiro”, onde 

salienta a importância dos usuários mais experientes para a consolidação do sujeito 

enquanto usuário. 

 Apesar de pesquisar muito sobre o manejo da planta, a experiência dos growers 

sempre foi fundamental, relatou ele. Para exemplificar a importância de usuários e 

cultivadores mais experientes, Túlio relatou que em uma reunião da Associação um dos 

membros estava vaporizando a maconha in natura. Ele nunca tinha visto aquele 

aparelho73. Perguntou então ao colega o que seria aquilo, recebendo toda explicação 

necessária e uma sugestão para testar com seu filho.  

Túlio considera alguns cultivadores como “professores” com relação ao 

conhecimento sobre a maconha. Alguns deles desenvolveram grandes saberes e 

 
73 O vaporizador é um aparelho que não consiste na combustão da erva, mas sim de sua vaporização. 
Geralmente através de um pequeno compartimento de cerâmica, a erva é aquecida a determinada 
temperatura, escolhida pelo usuário, sendo liberado apenas o vapor.  
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habilidades cultivando especialmente para o uso social, e não terapêutico, mas mesmo 

assim são esses conhecimentos e técnicas que estão sendo utilizados pelas famílias e 

pacientes. A diversidade dos membros da Associação possibilita a reunião de 

conhecimentos variados sobre o tema.  

Nos próximos subtópicos adentrarei em questões mais específicas com relação ao 

consumo, acesso e produção da substância.  

 

4.5.1.  Consumo  

 

Jeferson consome diariamente o óleo de maconha e também vaporiza a planta in 

natura (bud74). A Harle-Tsu foi a strain que melhor teve efeitos positivos sendo utilizada 

através do óleo. Já vaporizada, a que melhor fez efeito foi a strain Tolomeli. As duas 

plantas têm maior índice de CBD do que de THC, portanto são plantas consideradas “high 

CBD”, porém, segundo Túlio, a Tolomeli fez efeito mais rápido em Jeferson. Dependendo 

da patologia, as plantas “high THC” são mais eficazes. No caso de Jeferson que sofre 

com epilepsia e autismo, plantas ricas em CBD são as recomendadas.  

A maconha tanto em forma de óleo, quanto vaporizada, tem efeito no controle 

comportamental. Quando Jeferson sofre com surtos de comportamento agressivo, a 

Tolomeli sendo vaporizada tem maior eficácia, estabilizando o comportamento mais 

rapidamente. As crises convulsivas são controladas a partir do tratamento regular com o 

óleo (tomado pela manhã e na hora de dormir), pois na hora da crise epilética as pessoas 

não conseguem engolir, respirar e se movimentar. 

No início quando o Dr. Renato conseguiu o óleo importado, o primeiro teste foi a 

partir de uma gota, todos os dias, o que resultou em um efeito impressionante. Jeferson 

toma o óleo diariamente, alternando75 entre o artesanal e o importado (Revivid), já que 

recebeu recentemente o dinheiro do Estado com relação ao pedido judicial alegando a 

hipossufiência para o tratamento. Varia ambos ao perceber o metabolismo se 

acostumando ao óleo. Vaporiza sempre que sente dores, tem mudanças bruscas de 

comportamento, que na maioria das vezes são crises da agressividade.  

Para eliminar o máximo possível os resíduos de THC, o vaporizador deve ficar a 

uma determinada temperatura, pois o consumo de THC ou de CBD e outros canabinóides 

 
74 As flores da maconha prontas para consumo são conhecidas buds.   
75 Esta forma de utilização é recorrente entre os pacientes da associação, e o objetivo de se alternar e 
variar as strains é para o metabolismo não se acostumar com o efeito de uma strain específica.  
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depende da regulagem de temperatura do vaporizador com relação ao ponto de ebulição 

de cada canabinoide presente na maconha. Ou seja, se o paciente deseja mais THC basta 

regular a uma determinada temperatura, assim como o CBD, levando sempre em 

consideração também a strain, que pode variar em sua fisiologia a quantidade de THC ou 

CBD. 

 

4.5.2.  Cultivo  

  

 O acesso a substância é a partir do cultivo caseiro, produção artesanal e também 

da importação do óleo. A importação ocorre legalmente através dos procedimentos 

requisitados pela ANVISA. Nos primeiros frascos do óleo meu interlocutor recorria à 

importação ilegal através de representantes farmacêuticas de empresas internacionais no 

Brasil, ou através de sites de venda pela internet. 

Além da dificuldade de importação76, o óleo também apresenta um custo muito 

elevado, que Túlio e Helena não conseguiriam arcar. Três anos após entrar com a ação 

judiciária alegando a hipossuficiência, o Estado liberou o dinheiro destinado ao 

tratamento de Jeferson. Muitas vezes, no início do tratamento quando ainda não cultivava 

e realizava apenas a importação do óleo, sempre era necessário a contribuição de amigos 

e “vaquinhas” para arrecadação do fundo.  

Quando Túlio começou a plantar maconha em sua casa ele ainda não tinha a 

autorização judicial (Habeas Corpus preventivo) para cultivar. Isso é consequência da 

lentidão burocrática, alto custo do medicamento, urgência no tratamento e uma das 

requisições da estratégia jurídica mencionada anteriormente, pois, para se entrar com o 

pedido de cultivo doméstico é necessário que já se esteja plantando, ou seja, um crime já 

deve estar sendo cometido.    

O cultivo é predominantemente outdoor77. As plantas em fase vegetativa ficam o 

dia inteiro no sol, e apenas quando o sol se põe, Túlio move os vasos para a 

complementação de luz que ele instalou nas grades do lado de fora da janela do quarto de 

Jeferson. As plantas que estão florescendo ficam na outra parte da varanda, onde recebem 

uma incidência de sol 12 horas por dia e não é necessário a complementação de luz. A 

 
76 As dificuldades legais para aquisição do medicamento são em sua maioria em questões burocráticas, 
pois muitas vezes o produto fica detido na ANVISA. As dificuldades para quem realiza a importação ilegal 
do produto são basicamente questões de risco penal.  
77 Oposto do cultivo indoor, que é realizado em interiores. O cultivo outdoor é realizado em ambientes 
abertos, ou seja, em partes exteriores da casa, no caso de Túlio o cultivo está na varanda da casa.  
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rega é feita toda manhã, porém, em determinadas épocas do ano, principalmente a strain 

Harle-Tsu, não pode tomar muita chuva na flora78, então é e necessário mover as plantas 

para debaixo da coberta. As strains cultivadas por Túlio são: Harle-Tsu, White Fire e 

Tolomeli.  

 

 

 

Figura 4: Clones de Túlio e Jeferson em fase vegetativa.  

 

 

Figura 5: Plantas de Túlio e Jeferson em fase de floração.  

 

 
78 Fase de floração. 
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O cultivo é totalmente orgânico, e como é para fins terapêuticos não se pode usar 

absolutamente nada químico. Por isso, é necessário também ter os cuidados com a água 

e com o solo. Ele reparou que a água que chega nas torneiras tem uma variação incrível 

de cloro e isso faz um efeito perceptível no resultado final. Recentemente ele construiu e 

instalou baldes coletores e filtradores de captação da água da chuva através das calhas da 

varanda. Isso reflete principalmente no solo, onde a preparação e manutenção requer 

cuidados específicos como o controle de Ph, utilização de perlita, pó de coco, farinha de 

osso, entre outros aditivos e minerais orgânicos.  

 

 

Figura 6: Captador de água da chuva construído por Túlio.  

Sempre ao operar as plantas utiliza luvas para não contaminar com bactérias, 

principalmente no processo de “manicura”, que consiste na limpeza de galhos e a 

separação das folhas e das flores79, conforme observa Veríssimo:  

 
Quando as flores da maconha atingem o ponto de maturação, as plantas são 
cortadas e tratadas (processo denominado “manicura”), passando então às 
fases do “secado” e da “cura” (que podem durar algumas semanas). Portanto, 
da semeadura à degustação do resultado, o importante seria ter sabedoria e 
paciência para se poder apreciar o processo, como ocorre no caso dos vinhos 
mais consagrados. (VERÍSSIMO, P. 276, 2017) 

 

Com relação ao controle biológico de pragas, em todas as plantas existem os 

insetos que favorecem e os que causam algum tipo de dano. Para isso, é necessário 

conhecer um pouco sobre a cadeia alimentar dos insetos. Túlio é um dos integrantes das 

 
79 Apenas as flores são utilizadas para a produção do óleo e para ser vaporizada.  
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“vaquinhas” on-line destinadas a divisão de materiais para cultivo descritas no capítulo 

dois. A joaninha é um inseto que é comercializado em forma de casulo para que seja 

colocado na planta e coma certos tipos de insetos “maliciosos”80. Túlio deu sinal positivo 

para a compra e quando colocou a joaninha nas plantas ficou impressionado porque 

segundo ele, se assemelha a um “come come”.  

Para manter as joaninhas sempre por perto, ele fez uma horta orgânica, com 

jardineiras contendo coentro português e alface, que são plantas que as atraem. A ideia é 

montar um ambiente que seja favorável a proliferação e a permanência das joaninhas em 

seus jardins, imaginando algo que se assemelhe a um pequeno ecossistema. Ele também 

planta maracujá, morango, uva, e diversas outras plantas e hortaliças. Prática que também 

foi descrita por Veríssimo (2017) ao dialogar com seus interlocutores growers.  

 

De tanto levar a sério e executá-la com prazer, acabou também aderindo a 
jardinagem em geral: (...) Ele que antes de se tornar cultivador caseiro de 
maconha, não tinha nenhuma planta no quintal, em pouco tempo já tinha pés 
de limão, figo e saião (entre outros). (VERÍSSIMO, p. 358. 2017)   

 

 

Figura 7: Hortaliças cultivadas por Túlio para atraírem as joaninhas.  

 

4.5.3. Produção  

 

Para a manutenção das plantas a Associação promove eventos internos que são 

restritos a pacientes como a produção do solo coletivamente. O “solão” é a produção do 

solo a partir de substratos específicos que são coletivamente misturados com diversas 

 
80 Este termo é utilizado por meus interlocutores como categoria nativa. 
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vitaminas orgânicas. O compartilhamento de clones entre os pacientes e cultivadores é 

uma técnica para manter a genética e produzir uma planta com efeitos mais precisamente 

similares.  

Acompanhei a produção do óleo algumas vezes com a permissão de Túlio e vale 

deixar claro que a forma de produção que descreverei a seguir não é a única forma de se 

fazer, e sim a mais utilizada pelos meus interlocutores. O óleo é produzido artesanalmente 

em casa, onde após colhida as flores e deixadas secar por algumas semanas, passa pelo 

processo de descarboxilação em um forno elétrico. Depois as flores são colocadas em 

uma bolsa de extração com gelo seco para separar os tricomas e terpenos81, que serão no 

final misturados com óleo de coco ou mineral em uma panela importada chamada 

Magical Butter, onde passará algumas horas cozinhando. Após esse processo basta 

apenas colocar o óleo nos “frascos conta-gotas” e está pronto para utilização. Túlio 

também produz a flor in natura para consumo vaporizado.   

O mais importante para ele com relação a produção artesanal, é que os óleos podem 

ser testados no projeto “FarmaCannabis”, coordenado por uma farmacêutica e 

pesquisadora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Pude notar uma 

contradição referente a este quesito do teste laboratorial, referente ao não conhecimento 

da strain da fabricação do Revivid (óleo importado), pois nos Estados Unidos é vendido 

como suplemento alimentar e não contém nenhuma orientação ou bula, abrindo margens 

para sua padronização. O óleo artesanal, além de poder ser de uma strain que mais se 

adapte às suas necessidades patológicas, atualmente conta com a avaliação e medição do 

óleo, como citado acima.  

 

4.5.4. Segurança  

 

Quando perguntei a ele sobre “segurança”, ele me disse que não basta apenas a 

segurança para não ser preso, mas também a segurança de estar medicando seu filho com 

produtos confiáveis, ressaltando a importância do cultivo caseiro e do projeto 

“FarmaCannabis”. Assim, não se pode preparar o medicamento a partir da maconha 

prensada”82, justamente pelo risco de contaminação de fungos, bactérias e outros agentes 

 
81 Parte fisiológica da flor onde estão concentrados os canabinóides.  
82 Maconha vendida ilegalmente no Brasil, geralmente vinda do Paraguai. Por motivos de transporte ilegal 
a planta é submetida ao processo de prensagem, que sem os devidos cuidados na hora do cultivo não 
apresenta potencial terapêutico.  
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nocivos à saúde e também por não proporcionar o efeito específico que o paciente 

necessita. 

Túlio não tem problemas com relação aos convidados e visitas que vão a sua casa. 

Relatou das festas de aniversário de Jeferson onde muitas pessoas que vão nunca tiveram 

contado sequer visual com uma planta de maconha. Nessa hora ele ressalta que é 

importante a difusão da informação, mas mesmo assim, muitas pessoas perceptivelmente 

não aceitam.  

Perguntei também sobre problemas com vizinhos, e ele me respondeu que não tem 

e nunca teve, mesmo a área da casa sendo cercada por prédios e o cultivo poder ser visto 

por diversas pessoas em diferentes ângulos. Para ele, a principal segurança após conseguir 

o Habeas Corpus foi com relação a justiça. Mesmo tendo o “HC”, ele diz que prefere se 

resguardar e não confrontar muito o sistema: “O HC é a cabeça de um juiz, pode mudar 

a qualquer hora”, ou seja, não é o papel que faz a proteção.”  

 

 

4.6. “Do coquetel farmacêutico ao óleo artesanal”  

(O caso de Julia) 

 

André tem 33 anos e trabalha no Centro da cidade do Rio de Janeiro em um 

escritório de advogados. Lavínia trabalha cuidando da casa e também de Julia. Lavínia 

contraiu HAC83 durante a gravidez, e ficou cheia de manchas no corpo. Logo após o parto 

de Julia, Lavínia teve Zika. Julia tem dois anos e nasceu com microcefalia primária e além 

de usar o óleo de maconha desde um ano de idade, também realiza fisioterapia 

regularmente em um local especializado para crianças portadoras de patologias cerebral. 

A família enfrenta dificuldade com o transporte até o local onde é realizada a 

fisioterapia, que fica a no mínimo uma hora de carro e também com o preço, pois, segundo 

André, tudo para deficiente é mais caro. A família conta com a ajuda do pai de Lavínia 

para levar, tanto para dirigir quanto para emprestar o carro. Quando o pai de Lavínia não 

pode, ela relatou dificuldades com o transporte público, pois os movimentos da filha são 

comprometidos pela doença, assim como a cognição.  

Até passar por um médico especialista em tratamento com a maconha, Julia foi 

encaminhada a vários médicos, justamente pelo fato de ser muito difícil encontrar 

 
83 HAC: Hiperplasia adrenal congênita. Consiste em um grupo de doenças genéticas que limitam a 
produção de hormônios nas glândulas adrenais. Doença rara que não possui cura, apenas tratamento.  
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neurologista que trabalhe com crianças especiais, e quando se encontra é muito difícil 

conseguir vaga. Alguns médicos chegaram a abandonar o tratamento por saber do uso do 

óleo de maconha. Segundo o casal isso ocorre porque os médicos não estão por dentro do 

assunto e se sentem inseguros em falar sobre isso. Julia começou a tomar o óleo antes de 

passar por uma consulta com um especialista no tema.  

Julia não faz nenhuma dieta, pelo contrário, tem facilidade para mastigar e 

segundo Lavínia, “come de tudo”. Para mamar Julia não sabia fazer os movimentos de 

sucção e passou pelo acompanhamento de fonoaudióloga.  

 

4.6.1. Consumo  

 

 Julia consome apenas o óleo de maconha. Antes de iniciar o tratamento ela fazia 

uso do medicamento Depakene, que é um anticonvulsivante, estabilizante de humor, 

muito usado em tratamentos de epilepsia, convulsões e transtorno bipolar. Segundo 

Lavínia, o Depakene é um remédio que nos grupos de whatsapp as mães relatam que as 

crianças não conseguem engolir porque engasgam e também aumenta o número de crises 

convulsivas e espasmos. Isso foi algo que foi notório com Julia, ou seja, o número de 

crises aumento de acordo com o aumento da dose do remédio Depakene.  

Lavínia faz parte de diversos grupos do whatsapp de mães que tem filhos com a 

patologia. Assim como Julia, que começou a ter crises de espasmo com oito meses, 

diversas mães também relatam o início de espasmos e convulsões depois que começam a 

tomar o Depakene. Assim, de acordo com a idade a dose vai só aumentando e também 

passa a tomar remédios mais fortes como Rivotril.  

André relatou que pode ser perigoso dar o óleo para alguma mãe ou pai que tenha 

um filho sobre tratamentos regulares de remédios. Pois, ao notar o efeito positivo do óleo 

de maconha, os cuidadores tendem a abandonar os outros remédios espontaneamente, o 

que pode gerar ataques convulsivos mais fortes. 

Julia nunca teve crises convulsivas, apenas pequenos espasmos. Ela toma apenas 

o óleo da maconha com frequência determinada por diversos fatores que são observáveis 

pelos pais. No início do tratamento com o óleo, a família administrava o uso 3 vezes ao 

dia. Atualmente dependendo do estado em que ela acorda não se faz necessário o uso. 

Apenas quando ela apresenta espasmos ou acorda assustada e agitada demais, se 

apertando, beliscando, chegando a se machucar.  



102 
 

André relatou que quando Julia começou a tomar o óleo, parou de ter espasmos, 

voltou a dormir à noite, relaxou o corpo. Com relação a este último, foi notificado 

melhoras pela fisioterapeuta, principalmente nos exercícios onde quando ela travava o 

braço, por exemplo, era muito difícil fazer qualquer tipo de movimento.  

Os pais de Julia notaram diversas mudanças comportamentais ao iniciar o 

tratamento com o cannabis, pois, quando começaram os espasmos ela desenvolveu um 

alto nível de irritabilidade que os médicos diziam ser normal para a patologia. Após o 

início do uso do óleo, Julia passa o dia todo sorrindo e brincando e raramente apresenta 

algum tipo de irritabilidade, a não ser que esteja sentindo algum tipo de dor.  

No meio do tratamento, quando o óleo acabou e André ainda não tinha o cultivo 

disponível, eles recorreram novamente ao médico para conseguirem o Depakene, pois os 

espasmos fazem com o a filha se torne cada vez mais ausente cognitivamente. Julia já 

está a um bom tempo sem interromper o tratamento com a maconha devido à André que 

conseguiu aprender as técnicas necessárias para não ficar sem a planta e também a rede 

de pacientes e growers que compartilham o óleo para causas emergenciais.   

Outro ponto muito importante para o desenvolvimento da criança, segundo André 

e Lavínia, é o acompanhamento fisioterápico, juntamente com a utilização do óleo de 

maconha. Assim como o caso de Jeferson, que faz natação e sessões de fisioterapia, o uso 

da maconha, segundo seus pais, deve ser complementado por outras atividades. Julia 

também adora ouvir música clássica e assistir TV, gosta de novelas infantis e desenhos.  

 André afirma que o óleo que melhor fez efeito em Julia foi o da strain Tolomeli, 

mas mesmo assim ela também utiliza de outras strains. O primeiro óleo que Julia tomou 

foi o de uma strain denominada “Caetano Veloso”, do banco de sementes da Maconha 

Seedsbank. Depois André e Lavínia testaram o da Harley-Tsu, e por último o da Tolomeli. 

 O óleo da strain Harley-tsu não faz tanto efeito nos espasmos de Julia, porém afeta 

diretamente na questão comportamental. O óleo da strain Tolomeli cessam os espaços. 

Julia toma o óleo pelas manhãs, e ao sentir o cheiro do óleo que é a base de óleo de coco, 

ela já sabe que é “remédio” e começa a rir, ou seja, ela gosta dos efeitos, dos sabores e 

aromas.  

Quem consome a erva é Julia através do óleo. Porém, André costuma 

experimentar antes de produzir o óleo. Segundo ele, essa prática é importante para avaliar 

a planta com relação ao seu desenvolvimento. Elas apresentam aromas e sabores que são 

peculiares, através do smoke report, categoria grower também apresentada por Veríssimo 
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(2017). Lavínia também afirmou que até o próprio óleo eles também testam, utilizando 

em crises de insônia. Assim como demonstra Veríssimo: 

 

O trabalho de meses chega ao fim após a longa espera em procedimentos 
diferenciados de acordo com as etapas, tendo início no preparo da terra para 
que as plantas pudessem germinar e crescer com saúde para serem 
posteriormente colhidas, secadas e curadas. O que me disse Pelé foi 
precisamente o seguinte: “E então, você faz o smoke report. Sabe o que é 
smoke report? É você reportar o que sentiu depois de fumar uma planta, que é 
um ciclo, aquela planta que eu germinei e cuidei dela”. (VERÍSSIMO, p. 385, 
2017.)  
 

 

O casal não fuma regularmente, mas já tinha tido contato com a maconha prensada 

na adolescência. Quando André apareceu com a ideia de dar o óleo, o único medo de 

Lavínia foi o THC. Ao testar o óleo que continha uma maior quantidade de THC eles 

perceberam que os espasmos sumiram, então começaram a administrar também o THC, 

mas em menor dose. A preocupação proveniente disso foi devido a Lavínia já ter passado 

por momentos de superdosagem quando era usuária.  

O teste também é realizado por amigos de André através da forma fumada, que 

são usuários sociais regulares, que cultivam ou não. Algumas vezes André relatou ter 

tomado algumas gotas do óleo de Harley-Tsu quando tem dor de cabeça. Durante a 

entrevista o casal também fez questão de ressaltar a importância do Projeto 

FarmaCannabis, onde é realizado a avaliação do óleo através da medição da quantidade 

de CBD e THC.  

 

4.6.2. Cultivo 

 

O que motivou André e sua esposa a começarem a plantar foram as reportagens 

através da mídia. A primeira vez que produziu o óleo ainda não tinha tido contado com 

nenhuma associação, então começaram a procurar associações na cidade do Rio de 

Janeiro. A família foi acolhida pela Associação dentre as diversas que procuraram e não 

obtiveram respostas, ficou atento a data da divulgação da reunião de acolhimento dessa e 

começou a participar também das reuniões e dos cursos de cultivo. Ele aprendeu a cultivar 

através de vídeos do YouTube, curso de cultivo promovido pela Associação e 

principalmente “colocando a mão na massa”, ou seja, praticando. 

André cultiva tanto indoor quanto outdoor. A estufa localizada na varanda da casa 

é necessária para que a planta não seja uma “planta anual”, ou seja, se ela ficar no sol, irá 
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ter o tempo de vida relativo à quantidade de luz. Na estufa o processo vegetativo se 

agiliza, sendo que as luzes ficam 20 horas por dia ligadas. Quando a planta chega a um 

certo tamanho, André move as plantas para o corredor de acesso a casa, onde há 

iluminação do sol, com isso, diminui o fotoperíodo para 12 horas e ela começa a florir 

automaticamente.  

A estufa de fabricação artesanal possui timer para controlar automaticamente a 

iluminação, portanto, necessita apenas regar. As folhas são molhadas com borrifador 

apenas quando André nota a presença de ácaros, caso contrário, a rega é feita somente 

com o regador aplicado diretamente ao solo. Dentro da estufa é muito raro aparecer 

pragas, pois há o controle da temperatura, controle da umidade, ventilação e acidez da 

terra. Já no espaço outdoor é mais recorrente a aparição de formigas, moscas brancas, e 

segundo ele, se a planta estiver muito saudável raramente é alvo das pragas.  

 

 

Figura 8: Estufa localizada na varanda da casa confeccionada artesanalmente.  
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Figura 9: Interior da estufa contendo “clones” na fase vegetativa. 

 

O controle biológico é necessário para a produção de medicamentos, pois não se 

pode acrescentar fertilizantes e pesticidas que não sejam orgânicos, no caso de André 

também é feito com a presença de joaninhas, que são predadores naturais de diversas 

pragas. André também conseguiu as joaninhas através das “vaquinhas” on-line. Algumas 

receitas caseiras também são utilizadas por André, como por exemplo o uso de um líquido 

que mistura sabão de coco, água e pimenta, que são burrifadas para prevenir e combater 

pragas.  

 

 

Figura 10: Potes contendo receitas caseiras destinadas ao controle de pragas. Essas receitas podem ser 

usadas em qualquer tipo de planta e hortaliças, ou seja, são receitas tradicionais.  
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O substrato é coletado em um terreno abandonado perto de sua casa, então realiza 

apenas a compra de perlita e vermiculita apenas para clones. Utiliza também pó de coco 

para manter a terra mais úmida, farinha de osso e chá de casca de banana. Restos de lixo 

orgânico da casa são jogados na composteira, como borra de café, cinza de fogueira. 

  Na fase da floração, André utiliza muito o chá da casca de banana, para poder 

potencializar e aumentar o tamanho das flores. André também faz dois tipos de podas em 

suas plantas, algumas são a partir da poda apical, onde a planta recebe várias amarrações 

com barbantes e ela aumentará seu espaço e outra pelo top bud, onde a planta deixará de 

ter um top bud central e passará a ter vários.  

André realiza a compra de sementes através de um site internacional 

especializado. As sementes chegam por correio, ou através de revendedores que trazem 

ilegalmente, como aponta Veríssimo:  

 

Para se sofisticar ainda mais este conhecimento, há o aparecimento de 
“espécies”, como Humalaya Gold, Moby Dick, Deep Chunk, California 
Orange, Amnésia, Cinderela, Lemon Haze, Silver Haze, alguns nomes, entre 
muitos outros, de variedades de híbrido sativa-índica conhecidos e 
patenteados, marcas registradas postas em um mercado que tem a internet 
como espaço de interação e divulgação. (VERÍSSIMO, p. 282, 2017) 
 
 

André cultiva as seguintes strains: Caetano Veloso, Harley-tsu, Tolomeli, OG 

Kush, ShackShock CBD e White Fire. Ele descreve a experiência de cultivar como terapia, 

pois, o cultivo proporciona para ele um momento de lazer e contato com a terra. Segundo 

Lavínia, ele cuida das plantas todos os dias e passa bastante tempo com elas. Ele chega 

do serviço entre 20:00/21:00 hrs, e após a janta e o banho vai sempre para o cultivo para 

regar e cuidar das plantas. 

 

4.6.3. Produção 

 

André fez o óleo pela primeira vez em casa com produtos artesanais. Realizou o 

processo “ao banho Maria”. Diluiu no álcool e acrescentou óleo mineral na panela. 

Segundo ele, funcionou. Nas outras vezes André comprou o óleo de coco, álcool TCM, 

que foi a indicação da Farmacêutica encarregada por avaliar o óleo. Com relação a 

concentração do óleo, André relatou que ele mesmo define se o óleo vai ser mais forte ou 

mais fraco.  
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 Ele também produz clones para doação na “rede de solidariedade” para pais e 

mães. Disse que distribuir e doar o óleo para todas as pessoas que pedem é impossível, 

então se a pessoa já tiver realizado o curso de cultivo da Associação, segundo ele, é 

necessário que a pessoa também comece a plantar. 

Durante a entrevista André recebeu um telefonema, era Jorge, novo membro da 

“rede de solidariedade” perguntando se André tinha algum frasco de óleo sobrando. 

André respondeu que não tinha, e que ainda não estava no tempo da colheita. André já 

havia dado um clone para Jorge, que acabou de começar o seu cultivo. André me disse: 

“tá vendo Yuri, é por isso que as pessoas têm que plantar, porque não sou eu nem o outro 

colega que vai sustentar todo mundo.” 

 

4.6.4. Segurança  

 

André está em busca do Habeas Corpus. Já enviou toda a documentação aos 

advogados da Associação. Agora só falta dar a entrada no processo, porém é necessário 

esperar a fila. Para ele esse é uma das coisas mais importantes pois, o principal risco é 

proveniente da polícia.  

Lavínia afirma que os vizinhos não têm conhecimento sobre o cultivo, pois, o local 

que as plantas ficam não tem ângulo de visão para nenhuma janela que não seja da casa 

da família. Fora isso consideram a relação com os vizinhos muito boa. A única questão 

apresentada foi com relação a familiares que as vezes não tem noção do risco e podem 

acabar falando, como é o exemplo do irmão de André que sempre faz piadas.  

Algo que incomoda bastante a família é quando é necessário chamar alguma 

pessoa externa à casa para resolver problemas cotidianos, como o técnico de internet ou 

o entregador de gás, por exemplo. Quando acontece esse tipo de situação eles colocam 

todas as plantas dentro do quarto e trancam. O casal afirma que se tivessem a permissão 

judicial não teria problema algum, pois, na maioria das vezes a pessoa que vem de fora 

nem reconhece a planta. 

Para finalizar os casos envolvendo as crianças e seus responsáveis, destacarei 

questões que me chamaram a atenção. A construção artesanal de equipamentos de cultivo, 

como a estufa e o coletor de água da chuva me chamaram a atenção no sentido em que 

essas famílias buscam meios alternativos e de longa duração para lidarem com a situação.  

Minha intenção em denominar o título dos tópicos como “Se a cura para nossos 

filhos estivesse no abacaxi, plantaríamos abacaxis!” e “Do coquetel farmacêutico ao óleo 
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artesanal” para descrever os casos de Jeferson e Julia, corresponde a frases que ouvi de 

mães de pacientes durante as reuniões da Associação. Descrever estes casos, organizados 

de forma a sistematizar as práticas foi uma tarefa que necessitou de um trabalho de campo 

mais aprofundado buscando conhecer o cotidiano dos meus interlocutores, só assim 

consegui compreender uma parte significativa da vida dessas pessoas.  

A disposição das mães e dos pais para cuidarem de seus filhos é algo marcante, a 

convivência a partir do momento em que descobrem a doença passa a ser diferente e 

necessita obrigatoriamente de uma adaptação estrutural, familiar e psicológica. Com 

relação maconha, os responsáveis pelas crianças é que gerenciam o controle do consumo 

e desse modo se diferenciam dos meus outros interlocutores, pois, o efeito não está 

ocorrendo em seu próprio corpo, fazendo com que a atenção aos pequenos sinais seja 

fundamental.  

O sentimento de estar perto dessas crianças e vê-las viver me faz compreender 

toda a movimentação familiar, pois, ler sobre uma patologia, o consumo e o cultivo não 

chega perto de vê-las sorrir, olhar, dialogar, ou seja, como os pequenos sinais e evoluções 

cognitivas são importantes para os pais e mães que estão acostumados a verem seus filhos 

em coma, em estados vegetativos.  

 

 

5. Considerações finais  

Esta pesquisa corresponde a uma análise sobre dois tipos de conhecimento 

específicos sobre o consumo e cultivo de maconha para fins terapêuticos na cidade do 

Rio de Janeiro: uma visão sobre e uma visão através da experiência. Apoiado pelo 

trabalho de campo e por pesquisa bibliográfica, meu objetivo foi etnografar as práticas 

que cercam o sistema de crenças dos cultivadores caseiros de maconha que fazem uso 

terapêutico da planta.  

Primeiramente busco descrever sobre a minha chegada ao campo e minha 

aproximação com uma Associação canábica carioca que tem como objetivo principal 

fomentar e incentivar o auto cultivo de maconha. Pude participar do corpo administrativo 

da Associação e me relacionar com diversos atores que tão gentilmente me receberam, 

desde os cultivadores, médicos, advogados, pesquisadores, ativistas e principalmente os 

pacientes.  
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 A observação participante (MALINOWSKI, 1978) me permitiu não só 

compreender o envolvimento dos pacientes e dos membros da Associação a partir de uma 

ótica específica relacionada ao trabalho promovido pela própria Associação. Ou seja, 

durante o capítulo dois, meu objetivo foi descrever o funcionamento da instituição social 

enquanto agente público que se relaciona com diversos atores privados e governamentais, 

mas que só existe pela contribuição voluntária dos membros e pacientes.  

 Durante este capítulo também descrevo meu papel e minhas tarefas no sentido de 

utiliza-los como dados para a compreensão da minha posição dentro do corpo 

administrativo e das lógicas de funcionamento dos eventos promovidos pela Associação, 

como o curso de cultivo, demonstrando seu conteúdo e como os pacientes chegam e são 

recebidos.  

 Busco descrever também a utilização do suporte técnico oferecido pela 

Associação, a partir das visitas técnicas realizadas pelos cultivadores mais experientes e 

das redes sociais de mensagens instantâneas que se atualizaram no sentido de um novo 

público, passando a ser mais receptivas com os novatos e auxiliando e ensinando técnicas 

de consumo e cultivo. Faço isso através de uma comparação com o site Growroom, que 

é o primeiro fórum de discussão sobre cultivo caseiro de maconha no Brasil, a partir de 

um diálogo com Vidal (2010).  

 

Em um outro nível, o auto-cultivo forçosamente fará com que o cultivador 
desnaturaliza a ideia de que aquilo que conhece como sendo cannabis 
realmente o é. Ou seja, ainda que ele saiba que a maconha é uma planta, e 
provavelmente já tenha visto inúmeras fotos desta espécie vegetal ou desenhos 
da forma padrão de suas folhas, é só quando ele passa a cultivá-la que 
vivenciará isso na prática. (VERÍSSIMO, p. 369, 2017)  

 

 Portando meu objetivo no capítulo dois é apresentar o que é ser um paciente e o 

que é ser um usuário a partir da relação com uma associação canábica. No capítulo três 

busco esboçar uma análise a partir de uma visão sobre a experiência do consumo de 

maconha para fins terapêuticos, ou seja, como as instituições lidam com os pacientes e 

com as pessoas que vem a se tornar pacientes.  

 Como funciona o processo de tornar-se um paciente de acordo com o Estado, ou 

seja, quais são os precedentes exigidos pelos poderes públicos para que se possa cultivar, 

consumir e portar maconha no Brasil. A pergunta sobre a diferença entre um usuário e 

um paciente continua presente, busco responde-la a partir do diálogo com os autores 
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Grillo, Policarpo e Veríssimo (2011), a partir da análise sobre a atualização da lei de 

drogas vigente.  

 Descrevo também o contato com a ANVISA, demonstrando todos os passos para 

conseguir estabelecer o diálogo e os dados coletados como fundamento para demonstrar 

as demandas que chegam até a Agência e o modo como administram. Sobre a ANVISA, 

durante este capítulo é o momento em que descrevo a entrevista realizada com Júnior 

sobre o papel da ANVISA para a garantia do Habeas Corpus, assim como a definição 

desta garantia judicial.  

 Todos os documentos comprobatórios de que a pessoa necessita deste tratamento 

é fundamental para o convencimento do juiz, que através da sensibilização do apelo por 

parte advogados pode conceder o salvo conduto. A dificuldade burocrática e os altos 

custos representam para as famílias e pacientes uma barreira para a importação do 

“medicamento”.  

 Portanto, meu objetivo no capítulo três é descrever o que é “ser paciente” de 

maconha a partir da visão das instituições e como elas lidam com esses atores.  

 O que pude perceber foi que o sentimento de se tornar um paciente ocorre 

principalmente a partir da declaração do médico, e também do consumo de uma maconha 

de alta qualidade, onde o paciente saiba o que esteja consumindo e os potenciais efeitos 

daquela strain. O modo como percebem agenciam o consumo e a dosagem é diferente de 

acordo com o perfil do interlocutor, pais e mães ao medicarem seus filhos, e os próprios 

pacientes ao se medicarem.  

 Durante o capítulo quatro, meu objetivo foi compreender o conhecimento 

produzido através da experiência dos próprios pacientes, que estabeleci contato a partir 

do meu trabalho realizado na Associação. A questão principal é entender como eles 

justificam suas práticas, como organizam o consumo, o cultivo e como aprenderam essas 

técnicas.  

 Realizar este tipo de trabalho de campo, conhecendo o ambiente doméstico e 

acompanhando o cultivo dos meus interlocutores me permitiu compreender não só as 

questões referentes à maconha, mas também a organização de suas vidas pessoais, e dessa 

forma como lidam com as instituições e as normatividades, portanto: quais são suas 

preocupações.  

 Cada caso descrito conta com suas particularidades relacionadas as patologias e 

agenciamento de cultivo e consumo, onde pude traçar reflexões sobre a atualização das 

práticas de uso da maconha no Brasil. A partir de 2014 e 2015 novas demandas surgiram 
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por movimentos populares em torno da cannabis no Brasil, e pude acompanhar com 

privilégio as ações ativistas com relação a causa.  

 As políticas públicas e as legislações são lentas para acompanhar e compreender 

a lógica das práticas. Durante a descrição dos casos, nos tópicos destinados ao cultivo, 

pode-se perceber algumas strains que se repetem entre todos os entrevistados. Isso 

acontece porque ocorre o compartilhamento de clones e o que faz com que cada paciente 

seja um banco de dados genéticos da Associação.  

 

Talvez, situações como esta sirvam para demonstrar o quanto a noção de 
“agricultura de subsistência” traz equívocos para o entendimento dos cultivos 
caseiros de cannabis. Ou seja, se projetar apenas o que pensar que vai 
consumir, o cultivador pode ter desagradáveis surpresas (...). É preciso cuidar 
para que sobre, para que haja sempre excedentes que, mesmo que não sejam 
diretamente consumidos, serão postos em um circuito de dádivas e contra-
dádivas. (VERÍSSIMO, p.363, 2017)  

  

 Todos os meus interlocutores relatam a experiência de cultivar tão prazerosa 

quanto a de consumir a maconha. Cultivar também faz parte do processo de tratamento 

com a cannabis, seja por parte dos responsáveis como por parte dos próprios pacientes, 

considerando uma terapia o envolvimento com a terra.  

O modo como organizam a rotina com a presença do cultivo em suas vidas faz 

parte processo da via de mão dupla descrito por Veríssimo (2017) com relação a 

domesticação da planta pelo cultivador e vice-versa, ou seja, um paciente pode ser grower 

e um grower pode ser um paciente, seja realizando a passagem de “dedo-amarelo” para 

“dedo-verde”, ou não. (VERÍSSIMO, 2017) 

A organização para um paciente que cultiva não é necessária apenas na hora de 

colocar as mãos na terra, mas também o consumo terapêutico requer a organização e o 

cuidado com a maconha, somente dessa maneira é possível ter noção dos efeitos que se 

deseja buscar em determinado momento. Assim fazem Joana e Pedro ao separarem em 

potinhos com etiquetas cada flor a partir da strain e classificar anotando os efeitos, 

sabores, aromas e efeitos colaterais.  

Dentre as formas de consumo, a principal é sem dúvidas o vaporizador. É uma 

forma de reduzir os danos provocados pela combustão do baseado, pela eficácia no tempo 

de ação no organismo, praticidade, sendo também muito discreto e possível de se 

“legalizar” em praticamente qualquer ambiente, sem sofrer com possíveis repressões e 

constrangimentos.  
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Ainda sobre o capítulo quatro, a diferença entre o “uso terapêutico” e o “uso 

social” é muito relativa a situação e as pessoas que consomem. Pude demonstrar isso ao 

fumar e vaporizar com os pacientes sem nenhuma restrição. Portanto, considero que a 

definição do tipo de uso depende do objetivo a ser alcançado: o alívio para a dor ou a 

“onda”, mesmo que o ato de consumir esteja ocorrendo de modo social.  

Com isso, meu principal objetivo ao apresentar os casos descritos no capítulo 

quatro é ressaltar um aspecto importante no que diz respeito a aprendizagem das técnicas 

de consumo e cultivo de cannabis pelos meus interlocutores, onde busquei organizar a 

ordem das entrevistas como um fio condutor que revela uma linha de transmissão de 

conhecimento entre growers experientes e pacientes novatos, o que chamei de tornar-se 

um dedo verde.  

A proibição e a incitação do cultivo caminham lado a lado perante a legislação 

brasileira, portanto, em determinada situação o cultivo pode ser lícito ou ilícito. Considero 

o estímulo ao cultivo doméstico pela Associação e meus interlocutores como um 

movimento não natural, e sim construído. Desta forma, minha intenção é nesta pesquisa 

é analisar a partir da incitação, ou seja, os procedimentos que fazem com que o cultivo 

doméstico seja algo desejável. Como a missão da Associação é cumprida.  

Uma mesma pessoa pode ter uma visão sobre a experiência e uma visão através 

da experiência. Esse é por exemplo o caso de Júnior, advogado e membro da Associação. 

Ele é um “dedo-verde” de sucesso, é paciente e trabalha diretamente com a visão 

normativa e jurídica.  

Finalizando, meu objetivo foi compreender a diferença entre um usuário e um 

paciente a partir de dois modos de conhecimento: sobre e através. E a partir de três 

contextos diferentes: a Associação, o Estado e da experiência dos próprios growers e 

pacientes em geral, a partir de um recorte específico (anos de 2014, 2015 e 2016) que 

podem ser considerados um divisor de águas, reconfigurando o campo jurídico, o campo 

médico e também o campo dos movimentos sociais afetando diretamente as ações de 

todos os atores envolvidos com este tema. Assim como, definir as formas de sociabilidade 

entre os usuários e as formas de reprodução das informações a respeito das técnicas e 

experiências de cultivo.  
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