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RESUMO 

 



 
 

O objetivo dessa dissertação é analisar a relação existente entre o racismo 

estrutural, o imperialismo e o proibicionismo no que tange ao uso da cannabis 

medicinal no Brasil e a sua proibição. Elaboramos como hipótese de pesquisa, que a 

proibição da maconha, no Brasil, se constitui como um traço do racismo estrutural, 

sendo este um elemento constitutivo e dinâmico no desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro associado à composição de interesses econômicos da indústria farmacêutica 

estadunidense e brasileira na comercialização de medicamentos à base de cannabis 

sativa. Imperialismo e capitalismo dependente constituem, portanto, duas faces de um 

mesmo projeto de dominação burguesa. 

Partimos do pressuposto que por conta do sistema de opressão capitalismo-

racismo-patriarcado, há um objetivo de apagamento da memória dos povos originários 

negros (as) e indígenas, que se mostra através da criminalização dos seus costumes e 

das suas práticas médico-religiosas, a classe dominante elege como conhecimento 

―legítimo‖ os saberes dos homens brancos, e deslegitima a sabedoria das parteiras, 

benzedeiras e mães-de-santo. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: maconha, criminalização, povos originários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

 

 

The objective of this dissertation is to analyze the relationship between structural 

racism, imperialism and prohibitionism regarding medicinal cannabis in Brazil. We 

elaborated as a research hypothesis that the prohibition of marijuana in Brazil 

constitutes a trait of structural racism, which is a constitutive and dynamic element in 

the development of Brazilian capitalism associated with the composition of economic 

interests of the US pharmaceutical industry in the marketing of medicines based on 

cannabis sativa. Imperialism and dependent capitalism are, therefore, two faces of the 

same project of bourgeois domination. 

 We assume that due to the capitalism-racism-patriarchy system of oppression 

there is an objective of erasing the memory of native black and indigenous peoples, 

which is translated through the criminalization of their customs and their medical-

religious practices, the ruling class elects as ―legitimate‖ knowledge the knowledge of 

white men, and delegitimizes the wisdom of midwives, healers and saint-mothers. 

 

 

 

 

 

Keywords: marijuana, criminalization, native peoples. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

―A questão da democracia começa por ser um desafio a desobediência civil sistemática e 

generalizada, gerando no presente a negação da ditadura de minorias poderosas e sua 

substituição por uma democracia organizada pela e para a maioria, pois não poderá haver 

democracia em outras condições‖. (FERNANDES, 1980, p. 129) 

 

A cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha no Brasil apresenta 

na atualidade significativa melhora na sintomatologia de determinadas doenças como 

Fibromialgia, Mal de Parkinson, Epilepsia Refratária, Dores Crônicas, Ansiedade, 

Depressão e Transtorno do Espectro Autista. O termo sativo é originário do latim e 

significa ―o que se cultiva‖, o que não é nativo ou o que não é selvagem. 

(CARNEIRO, 2002, p. 207) 

 Hoje em dia no Brasil, o uso da maconha é proibido de acordo com a Lei 

11.343 de 2006, conhecida como a Lei de Drogas, que promulga em seu art. 2º:  

Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o 

plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos 

quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de 

autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a 

Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, 

de 1971, a respeito de plantas de uso ritualístico-religioso. (BRASIL, 2006) 

 

Dessa forma, mesmo com comprovação científica dos benefícios terapêuticos 

da planta, a proibição representa um grande empecilho para pacientes que necessitam 

desse tipo de medicamento para o tratamento de determinadas doenças, ou seja, a luta 

pela cannabis medicinal se traduz em uma luta pelo direito à vida. 

Assim, começo essa dissertação com uma frase de Bertolt Brecht: ―Que tempos 

são estes, em que temos que defender o óbvio? A presente dissertação tem como 

objetivo compreender como se entrecruzam o racismo estrutural, o imperialismo e o 

proibicionismo no que diz respeito à proibição da maconha no Brasil, entendendo que 

o Brasil se insere na economia mundial como um país de capitalismo dependente de 

acordo com o sociólogo Florestan Fernandes e que o racismo estrutural perpassa todas 

as relações sociais e de produção. 

Ressalto que esse trabalho não é somente sobre a luta pelo acesso à cannabis 

medicinal no Brasil, é também e principalmente sobre o sistema de opressão 

capitalismo-racismo-patriarcado que tem suas bases na exploração e expropriação de 

corpos, territórios e saberes, principalmente de povos originários, negros (as) e 
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indígenas que tiveram suas práticas médico-religiosas criminalizadas pela classe 

dominante, estigmatizando o uso das ervas medicinais, entre elas a maconha.   

 O objeto desta pesquisa circunscreve-se em torno do racismo estrutural que foi 

a base para a proibição da maconha no Brasil, encabeçada pelos Estados Unidos 

através do que se convencionou chamar ―Guerra às Drogas‖, já destacando que, a 

guerra nunca foi e nunca será contra as drogas e sim contra um alvo predeterminado: 

majoritariamente, jovens negros e negras, periféricos (as). Ressaltamos que nesse 

trabalho não utilizaremos o termo drogas e sim psicoativos, por considerarmos que o 

termo droga ainda está socialmente carregado de estigmas e preconceitos, o que lhe 

confere um caráter pejorativo. 

Esse tema atravessa aspectos sociais, econômicos e ideopolíticos, uma vez que, 

a proibição da maconha no Brasil se apresenta em duas faces, por um lado promove o 

apagamento da memória de povos originários, negros (as) e indígenas, ao mesmo 

tempo em que alimenta a rica indústria farmacêutica estadunidense, pois para ter 

acesso aos medicamentos à base de cannabis sativa é necessário importá-los dos 

Estados Unidos ou da Europa. 

A maconha chegou ao Brasil através dos (as) negros (as) africanos (as) 

escravizados (as) e por isso foi introduzida em rituais das religiões de matriz africana, 

umbanda e candomblé, o que agudizou a já tão dura perseguição e criminalização, que 

se configura em uma das expressões do racismo estrutural na formação social 

brasileira. 

  Apesar da utilização de ervas medicinais em rituais de cura física e espiritual 

estarem presentes na vida cotidiana de inúmeros povos desde a Antiguidade, a 

sabedoria popular também foi criminalizada e o exemplo disso foi a chamada ―Caça às 

bruxas‖, que teve início na Europa, e no Brasil ganhou o nome de Inquisição. O 

principal alvo? Mulheres, negras, curandeiras, em sua maioria pertencente às camadas 

mais pauperizadas da população, que utilizavam seus conhecimentos ancestrais nos 

processos de cura. As práticas de cura realizadas pelos indígenas também foram 

exterminadas, ou seja, todo o conhecimento que difere da ―medicina dos homens 

brancos‖, dos conhecimentos ditos hegemônicos pela classe dominante, não são 

aceitos. 

A criminalização tem sexo, raça e classe, e dessa forma por trás da relação 

entre o uso de psicoativos e o comportamento social considerado ―fora dos padrões‖ 

pela classe dominante, há os interesses econômicos e ideopolíticos camuflados no 

discurso de ―preocupação‖ com a saúde e o bem-estar da população. Assim, a classe 
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dominante é que define quais substâncias são consideradas ―remédios‖ e quais são 

consideradas ―drogas‖. 

Dessa forma, queremos com esse trabalho denunciar que negros (as), indígenas 

e mulheres sofreram (e sofrem) expropriações de todo tipo, desde suas terras até a sua 

sabedoria ancestral, passando por diversas formas de extermínio, do corpo físico, de 

seus hábitos e costumes, com o objetivo de torná-los ―invisíveis‖. Com esse trabalho 

queremos resgatar a história e ―erguer a voz‖ dos povos originários, como nos chama o 

imperativo que é título do livro da escritora Bell Hooks
1
. 

Como mulher negra, ressalto a importância da luta para que possamos ocupar 

todos os espaços, principalmente os que são ocupados hegemonicamente por homens 

brancos. 

Assim, para entender a lógica de dominação do sistema capitalista e suas 

múltiplas determinações nos propomos a analisar a relação capitalismo-racismo-

patriarcado, isto é, a interseção sexo, raça e classe, pois ao observar o racismo 

estrutural presente na proibição da maconha no Brasil destacamos três pontos: o 

primeiro, a proibição acentua o encarceramento em massa, pois o principal alvo da 

―Guerra às drogas‖ é a população negra; segundo, a proibição impede que as classes 

mais pauperizadas tenham acesso aos tratamentos médicos à base de cannabis sativa, 

pois trata-se de um tratamento caro;  terceiro, as mulheres negras e indígenas foram as 

primeiras curandeiras, perseguidas e exterminadas e na contemporaneidade 

representam a parcela mais vulnerável da população, considerando que em uma 

sociedade patriarcal a responsabilidade do cuidado com a casa e com os filhos recai 

sobre essas mulheres. Ou seja, sexo, raça e classe estão historicamente relacionados de 

forma indissociada. 

Veremos também que, ocupando a última posição na hierarquia social, vindo 

depois até mesmo dos homens negros, para as mulheres negras muitos fatores vão 

impactar negativamente na sua saúde como falta de saneamento básico, desemprego, 

não acesso à educação. Dessa forma, o racismo é um determinante social da saúde, e 

justamente por 80% da população usuária do SUS ser composta por negros (as), o 

                                                           
1
 bell hooks nasceu em 1952 em Hopkinsville, uma cidade rural do estado de Kentucky, no sul dos 

Estados Unidos. Formou-se em literatura inglesa na Universidade de Stanford, fez mestrado 

na Universidade de Wisconsin e doutorado na Universidade da Califórnia. Seus principais estudos estão 

dirigidos à discussão sobre raça, gênero e classe e às relações sociais opressivas, com ênfase em temas 

como arte, história, feminismo, educação e mídia de massas. Alguns livros da autora: Anseios: raça, 

gênero e políticas culturais; Olhares negros: raça e representação; E eu não sou uma mulher? Mulheres 

negras e feminismo; Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. 
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racismo institucional se mostra através da falta de atendimento médico, de 

medicamentos, etc. 

Desta feita, construímos como hipótese da nossa pesquisa, que a proibição da 

maconha, no Brasil, se constitui como um traço do racismo estrutural, conceito 

elaborado pelo filósofo Silvio Almeida que será aprofundado posteriormente, sendo 

este um elemento constitutivo e dinâmico no desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro associado a composição de interesses econômicos da indústria farmacêutica 

estadunidense na comercialização de medicamentos à base de cannabis sativa. 

Imperialismo e capitalismo dependente constituem, portanto, duas faces de um mesmo 

projeto de dominação burguesa. 

O racismo estrutural perpassa pelo apagamento de personagens importantes da 

história do Brasil que são os indígenas, negros (as) e mulheres, considerados como 

‗inferiores‘ ou ‗primitivos‘ pela historiografia oficial. Dessa forma, partimos da 

premissa que a história do Brasil foi construída por uma elite branca, patriarcal e cristã 

que destituiu a sabedoria popular dos povos originários, criminalizando suas práticas 

médico-religiosas e exterminando-os.  

Dito isso, apesar do capitalismo ser posterior ao racismo e ao patriarcado, ele 

se apropria deles para se reproduzir, assim, a condição social das mulheres tem 

determinações concretas ao longo da história, e por isso é necessário buscar entender 

essas determinações históricas e econômicas numa perspectiva de totalidade.  

Diante da hipótese apresentada, surgiram algumas perguntas que são eixos 

estruturantes da pesquisa: a criminalização da maconha é seletiva, ou seja, expressa 

uma perspectiva de sexo, raça e classe? Quais são os interesses econômicos e 

ideopolíticos por trás da proibição? Como o racismo se expressa na Política de Saúde? 

Perante essas perguntas, o fio condutor dessa pesquisa é analisar o racismo estrutural 

no capitalismo dependente brasileiro que fomentou a criminalização da maconha como 

forma de retroalimentar a indústria farmacêutica estadunidense, isto é, a relação de 

subordinação consentida do Brasil ao imperialismo estadunidense. 

A pesquisa tem como objetivo geral investigar como o racismo estrutural 

atravessa a criminalização do uso da cannabis e que atualmente constitui empecilho 

para os pacientes que precisam de tratamento
2
 à base dessa substância; e como 

objetivos específicos: analisar o racismo estrutural como eixo estruturante na formação 

social brasileira, bem como identificar o uso ritualístico-religioso das plantas, 

                                                           
2
 A cannabis sativa tem sido usada no tratamento de epilepsia refratária, diabetes, mal de Parkinson, 

fibromialgia, dores crônicas, ansiedade, autismo e depressão. 
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particularmente da cannabis sativa, principalmente entre os negros, indígenas e 

mulheres; identificar a relação entre o proibicionismo e o imperialismo estadunidense, 

destacando os interesses econômicos e ideopolíticos da ―guerra às drogas‖ e como essa 

realidade se manifesta na realidade brasileira; apresentar os projetos de disputa 

diferentes e antagônicos da saúde no Brasil e as concepções de saúde para negros e 

indígenas e como o racismo institucional afeta as mulheres/mães negras. 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, será utilizado um conjunto 

de procedimentos metodológicos, que incluem o método e as técnicas de pesquisa. No 

que tange ao método, elegemos o materialismo histórico dialético, método utilizado 

por Marx, que propõe analisar a sociedade capitalista e suas múltiplas determinações. 

Para Marx, o objeto da pesquisa (no caso, a sociedade burguesa) tem 

existência objetiva; não depende do sujeito, do pesquisador, para existir. O 

objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, imediata e 

empírica – por onde necessariamente se inicia o conhecimento, sendo essa 

aparência um nível da realidade e, portanto, algo importante e não 

descartável-, é apreender a essência (ou seja: a estrutura e a dinâmica 

(NETTO, 2011, p. 22) 

  

Essa pesquisa tem caráter bibliográfico, que de acordo com Gil (2002, p. 44), 

―(...) é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos‖. O caminho percorrido foi a leitura de material 

bibliográfico, utilizando também algumas notícias de jornais antigos, que trazem 

reportagens sobre o livre comércio da maconha de forma medicinal em farmácias e 

boticas, antes da proibição. 

O trabalho está dividido em três momentos: no primeiro capítulo abordaremos 

sobre a história da maconha no Brasil e no mundo e o racismo estrutural como fio 

condutor do desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Para tanto utilizaremos a 

bibliografia dos seguintes autores: Florestan Fernandes, Silvio Almeida, Clóvis 

Moura, Henrique Carneiro e Luísa Saad. 

O segundo capítulo tem como objetivo mostrar a relação entre o uso das 

plantas na medicina e nos rituais religiosos de cura, ações protagonizadas por 

mulheres que foram duramente perseguidas pelo que se convencionou chamar ―Caça 

às bruxas‖ tendo em vista o sistema de opressão capitalismo-racismo-patriarcado e as 

expropriações causadas pelo mesmo. Nesse capítulo dialogamos com os autores: 

Silvia Federici, Mirla Cisne e Luiz Sávio Almeida. 

O terceiro capítulo mostra a estreita ligação entre o imperialismo estadunidense 

e o proibicionismo no que tange a proibição ao uso dos psicoativos, bem como, a 

relação dessa proibição com a criminalização da pobreza através do encarceramento 
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em massa e da ―Guerra às drogas‖ mostrando como o racismo se manifesta na 

realidade brasileira, na atualidade. Analisamos também como as variadas facetas da 

criminalização incidem negativamente na saúde de negros (as) e indígenas e, por 

último, mostraremos como está se dando a luta pelo direito à cannabis medicinal no 

Brasil na contemporaneidade. 

Para tal fim, dialogamos com os autores: Loïc Wacquant, Virgínia Fontes, Ellen Wood 

Cristina Brites e Daniela Ferrugem. 

Destacamos nesse trabalho, a importância desse tema para o Serviço Social e 

para a Saúde Coletiva, pois, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal de 1988: 

―A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação‖, 

constituindo um dos deveres do Assistente Social de acordo com o art.8º do Código de 

Ética Profissional, empenhar-se na viabilização dos direitos sociais das/os usuárias/os 

através dos programas e políticas sociais. 

 O direito à saúde é dever do Estado, porém, quando se trata de medicamentos 

à base de maconha, é a população, por meio de associações, que tem lutado para 

garantir esse acesso, algumas através de atos de desobediência civil.  

 Que esse trabalho possa ser, nos termos de Florestan Fernandes (1975), ―um 

escrito como peça de combate‖, contra toda e qualquer forma de discriminação e 

preconceito, em defesa da saúde pública e de políticas públicas que garantam que 

todos tenham acesso igualitário ao tratamento com a cannabis medicinal. Esse 

trabalho é um convite para questionarmos as nossas próprias verdades. 
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CAPÍTULO 1- NEGROS (AS) ESCRAVIZADOS (AS), MACONHA E 

RACISMO 

 

Introdução  

 

Esse capítulo tem como objetivo mostrar a história da maconha no Brasil e no 

mundo, ressaltando que desde a Antiguidade ela representou uma mercadoria de 

grande valor econômico através das fibras de cânhamo; foi e ainda é utilizada no 

tratamento de uma gama de doenças e representou um importante elemento em rituais 

das religiões de matriz africana, umbanda e candomblé.  Nos fins do século XIX, 

remédios à base de cannabis sativa eram comercializados livremente em farmácias e 

boticas brasileiras até o momento de sua proibição. 

Como veremos, a criminalização da maconha no Brasil teve como base uma 

legislação racista que tinha como objetivo proibir práticas e costumes dos povos 

originários, negros (as) e indígenas. Dessa forma, a proibição da maconha no Brasil é 

expressão do racismo que é um elemento estruturante e estrutural na formação social 

brasileira, que contorna as relações sociais e de produção. 

 

1.1- Do Pito do Pango à cannabis medicinal: a maconha no Brasil e no mundo 

 

―Maconha em pito faz negro sem vergonha‖.  

Ditado oitocentista brasileiro. 

 

Como podemos ver no dito popular supracitado, que ficou conhecido no Brasil 

em 1830, a maconha desde os primórdios esteve carregada de estigmas e preconceitos, 

associava-se o seu uso à ―insubordinação‖ e à ―preguiça‖ dos (as) negros (as) 

escravizados (as).   

Segundo Carneiro (2019), a história da maconha no Brasil se manifesta em três 

dimensões diferentes: a dos usos industriais, a dos usos medicinais e a dos usos como 

forma de lazer, em contextos clandestinos e de ilicitude e vinculada aos mecanismos 

de coerção, repressão e controle das camadas populares subalternas, especialmente por 

um viés racial, evidente no encarceramento e nas vítimas de homicídios.  

Ao aprofundar os estudos com relação à história da maconha, verificamos a sua 

estreita ligação com a formação social brasileira, não só pelo fato dos cordames
3
 das 

embarcações no período colonial serem feitas de fibras de cânhamo, mas também pela 

sua aplicação no tratamento da sintomatologia de diversas doenças. O uso ritualístico-

                                                           
3
 Cordames é o conjunto de todos os cabos que pertencem ao aparelho de um navio. 
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religioso nos cultos de matriz africana, umbanda e candomblé, apesar de pouco 

documentado, também foi um elemento importante presente nessas religiões, como 

veremos adiante.  

A cannabis sativa, recebendo vários nomes ao longo do tempo, haxixe, 

cânhamo, diamba, fumo de negro, fumo d‘Angola, erva do diabo, pito de pango, 

liamba, riamba, cânhamo-da-índia entre outros, ficou popularmente conhecida como 

maconha, no Brasil. De acordo com Silva (2010), biologicamente, a maconha pertence 

à família Cannabacea, que é uma família botânica de Angiospermas, ou seja, plantas 

com flores, sendo que um dos mais famosos gêneros desta família é a Cannabis, que 

inclui a espécie Cannabis Sativa, cujo uso medicinal será estudado nesse trabalho.  

Segundo Crippa, Zuardi e Hallak (2010), o interesse na Cannabis Sativa diz 

respeito a uma molécula específica chamada canabidiol, ou CBD
4
. Para sua produção 

é feita a extração da espécie cannabis sativa fêmea, que contém várias substâncias, 

entre elas o CBD e o THC (tetra-hidrocanabinol
5
), esse último é o que contém as 

substâncias psicoativas. 

Tanto o cânhamo, quanto a maconha são plantas da família cannabis, o que os 

diferencia é a forma de extração, para a produção do cânhamo são cultivadas as 

sementes, fibras e caule. Além disso, ele contém no máximo 0,3% de THC 

(tetrahidrocanabinol). Esse número é bem reduzido se comparado a maconha, e sua 

extração se faz através do cultivo de suas flores, não utilizando caule nem fibras, tem 

maior teor de THC e menor de CDB, ou seja, efeitos psicoativos mais presentes. A 

cannabis sativa possui plantas femininas e masculinas, mas a utilização da cannabis 

na forma medicinal é a que representa a floração feminina, que produz terpenos, 

terpenóides e canabinóides
6
. 

De uma certa maneira, a história do Brasil está intimamente ligada à planta 

Cannabis sativa L., desde a chegada à nova terra das primeiras caravelas 

portuguesas em 1500. Não só as velas, mas também o cordame daquelas 

frágeis embarcações, eram feitas de fibra de cânhamo, como também é 

chamada a planta. Aliás, a palavra maconha em português seria um 

anagrama da palavra cânhamo (...). (CARLINI, 2006, p.1) 

Segundo documento oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 

1959: ―A planta teria sido introduzida em nosso país, a partir de 1.549, pelos negros 

(as) africanos (as) escravizados (as), como alude Pedro Correa, e as sementes de 

                                                           
4
CBD ou Canabidiol é uma das substâncias químicas encontradas na cannabis sativa. 

5
Tetra-hidrocanabinol ou dronabinol é a principal substância psicoativa encontrada nas plantas do gênero 

Cannabis. 
6
 Disponível em: https://apepi.org/livreto/. Acesso em 20/04/2020. 

https://apepi.org/livreto/
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cânhamo eram trazidas em bonecas de pano, amarradas nas pontas das cangas‖.
7
  De 

acordo com Cunha (2007), era comum os viajantes levarem dentro dos seus bolsos as 

diversas sementes. Foi assim, por exemplo, que a soja saiu da China e foi para os 

Estados Unidos.  

O ser humano, ao viajar, carregava consigo suas sementes. As conquistas 

de territórios, e as relações interpessoais o auxiliavam para que as 

mudanças de moradia fossem acompanhadas pelas mudanças de cultivares. 

Os agricultores migravam e levavam consigo seus principais cultivos. No 

Brasil, diversas etnias de origem indígena e africanas possuem fortes 

relações culturais com as sementes crioulas, especialmente com o milho, o 

feijão e as cucurbitáceas. (CUNHA, 2007, p. 85) 

 

Para os (as) africanos (as), o ato de carregar sementes está ligado à sua 

ancestralidade, origem e sobrevivência, pois, para qualquer lugar que fossem, 

poderiam plantar essas sementes para o sustento e manutenção da saúde de suas 

famílias.  

No período colonial, a maconha tinha um grande valor econômico. Em meados 

do século XVIII, foi instalada no Rio Grande do Sul, a Real Feitoria de Linho 

Cânhamo, empreendimento da Coroa Portuguesa, com o objetivo de melhorar a 

economia da metrópole, o que demonstra as contradições e interesses econômicos e 

ideopolíticos por trás da planta. Esse empreendimento não foi nada modesto, como 

abordaremos ao longo desse capítulo. 

A maconha também foi amplamente utilizada nos cultos de matriz africana, 

tanto no candomblé quanto na umbanda. Como forma do indivíduo ―se conectar‖ com 

as entidades divinas, era utilizada nos rituais de iniciação, como a lavagem de cabeça. 

Por esse motivo, os que utilizavam foram perseguidos, tendo alguns artigos médicos 

corroborado com as autoridades para criação de uma legislação com o objetivo de 

reprimir seu uso, ligando a maconha e a umbanda à loucura e à feitiçaria (BARROS, 

NAPOLEÃO, 2015, p.171). 

De toda a história que envolve a maconha, o uso do cânhamo foi o mais bem 

documentado, a sua aplicação representou uma fonte de fibras resistente para a 

confecção de tecidos e de papéis que tinham excelente qualidade, tanto que, em 1830, 

Johannes Gutenberg
8
 utilizou papel de cânhamo para produzir as 135 primeiras Bíblias 

impressas do mundo, inclusive um desses exemplares está localizado no acervo da 

Biblioteca Nacional, na Cinelândia, Rio de Janeiro.   

                                                           
7
  Trecho de documento oficial do Ministério das Relações Exteriores de 1959. E. Carlini, ―A 

História da Maconha no Brasil‖, in E. Carlini e outros, Cannabis sativa L. e substâncias 

canabinóides em medicina. São Paulo, CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas Psicotrópicas, 2006, p. 1. 
8
Johannes Gutenberg foi um inventor, gravador e gráfico do Sacro Império Romano-Germânico. 
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Das civilizações que floresceram na Ásia aquelas resultantes da 

colonização da América, passando pelas que prosperaram na Europa, na 

África e na Oceania, praticamente todas, em determinada altura de suas 

existências, utilizaram, por vezes em grande quantidade, as fibras do 

cânhamo para, entre tantas outras coisas, vestir suas populações, equipar 

os seus navios com cordas e velas [...] (FRANÇA, 2015, p. 7) 

 

No século XV, o cânhamo foi cultivado na França, em Portugal e na África, 

destinado à confecção de cordas, cabos, velas e material de vedação dos barcos, que 

inundavam com frequência em longas navegações. O produto obtido de suas fibras, 

dotado de rigidez e elasticidade, proporcionava às caravelas uma enorme velocidade. 

(BARROS, PERES, 2015). 

No Brasil, desde o início da colonização, a planta cannabis sativa ou maconha 

/cânhamo esteve presente, já que as velas e os cordames das embarcações também eram 

feitas de cânhamo. De acordo com Carlini (2006), ―não só as velas, mas também o 

cordame daquelas frágeis embarcações, eram feitas de fibra de cânhamo, como também 

é chamada a planta‖.  

Após o ―Reinado de Ouro‖ de Dom João V, a sobrevivência do Império Colonial 

passava por dificuldades, a modernização da metrópole dependia basicamente da 

diversificação da produção agrícola do Brasil e foi assim que se introduziu a cultura do 

cânhamo no Brasil, para fins comerciais. Como dito anteriormente, a tentativa se deu 

através do investimento em um grande empreendimento denominado Real Feitoria de 

Linho Cânhamo (RFC), instalada no Rio Grande do Sul em 1783, no período colonial.  

No Vice-reinado do Marquês do Lavradio fizeram-se as primeiras 

experiências com pequenas sementeiras no Rio de Janeiro, Santa Catarina e 

Rio Grande. Contudo, foi somente com a sucessão de Luiz de Vasconcellos 

Souza que as experiências iniciais com a planta deram lugar à formação da 

RFC no Rio Grande. Assim, em 10 de outubro de 1783, no distrito de 

Canguçu da Freguesia de Rio Grande, extremo-sul da América Portuguesa, 

instalou-se a Feitoria. (MENZ, 2005, p. 141) 

 

Esse empreendimento teve como organizador e primeiro administrador o Padre 

Francisco Xavier Prates, que era professor do Mosteiro de São Bento e do Convento 

Santo Antônio no Rio de Janeiro. Faleceu em 1784, tendo seu irmão Paulo Xavier 

Rodrigues Prates, se tornado mais tarde, proprietário da região da cidade de Canguçu e 

da ilha da Feitoria e de todo o Rincão do Canguçu, através da concessão do regime de 

sesmarias na cidade de Pelotas. Para a organização da Real Feitoria Linho Cânhamo, 

Para o trabalho foram enviados 21 casais de escravos pertencentes à 

Fazenda Real de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Os esforços deveriam ser 

concentrados no plantio, pois ―de nenhum modo se devem formar fábricas 

de cordoaria ou de qualquer outro tecido e apenas se poderão fazer algumas 

experiências‖ numa clara alusão à divisão ―colonial‖ do trabalho. (MENZ, 

2005, p. 141) 
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Essa ―divisão colonial do trabalho‖ consistiria em, além da plantação do 

cânhamo e do trabalho na infraestrutura do empreendimento, os (as) negros (as) 

escravizados deveriam cultivar os produtos para sua própria subsistência, dessa forma 

os senhores diminuiriam os custos, já que parte desse cultivo poderia ser vendido para 

os mercados locais, com objetivo de instaurar um regime de plantation
9
. 

Os soldados europeus foram designados para trabalhar como feitores já que 

possuíam conhecimento da cultura do cânhamo, isto é, cada soldado ficaria responsável 

por 10 escravizados (as). Esses soldados tinham conhecimento da cultura do cânhamo, 

mas pouco conhecimento sobre os produtos típicos do Brasil, ou seja, boa parte da 

produção ficaria dependente somente dos esforços dos (as) escravizados (as). 

A principal ação para o estabelecimento do regime de plantation é o afastamento 

dos negros (as) escravizados (as) do seu ambiente, com o intuito de fazê-los esquecer 

suas origens e se adaptar o mais breve possível à ―nova vida‖. 

 

[...] a dessocialização do elemento servil processada pelo tráfico como um 

dado fundamental na constituição do escravismo; ou seja, o escravo deveria 

ser arrancado de sua comunidade original, dessocializado, para então ser 

ressocializado em um mundo totalmente novo, a plantation. Se 

sobrevivesse a sua passagem pela forma mercadoria, ultrapassando o 

período de adaptação, poderia, receber um pedaço de terra, fazer novas 

amizades, integrando-se no ritmo da empresa escravista. (MENZ, 2005, p. 

143) (grifos nossos) 

 

Com essa experiência na agricultura local, os (as) escravizados (as) começaram a 

trabalhar mais na produção que era de sua subsistência que na plantação do cânhamo, o 

que provocou a ira dos organizadores e administradores do empreendimento.  

Aos poucos ia-se construindo em torno deles uma rede de interesses 

privados: governadores, letrados, artesãos, comerciantes da capital, todos 

interessados em subtrair os escravos da plantation. Os escravos 

estimulavam este tipo de vínculo, assim escapavam do trabalho mais duro 

na Feitoria para vender suas plantações e exercer trabalho doméstico ou 

urbano que lhes permitia uma maior liberdade. Com estas práticas também 

ganhavam o apoio de homens poderosos da ―Corte‖ porto-alegrense em 

seus conflitos com os administradores da RFC. (MENZ, 2005, p. 147) 

 

Essa ação foi encarada pela classe dominante como desobediência dos (as) 

escravizados (as), chamados de ‗insolentes‘. Rafael Pinto Bandeira que era Governador 

do Rio Grande do Sul na época, havia proibido os castigos aos escravizados (as) da Real 

Feitoria de Linho Cânhamo. Insatisfeitos com as posturas dos escravizados (as) assume 

o empreendimento em 1801, o Padre Antônio Gonçales Cruz. De acordo com Menz 

                                                           
9
 O plantation proporcionava o chamado comércio triangular, em que os produtos tropicais eram vendidos 

na Europa em troca de tecidos, armas e álcool, que, por sua vez, eram oferecidos aos mercadores 

africanos em troca de escravizados. Estes eram levados às colônias para trabalhar nos latifúndios 

monocultores, que produziam produtos tropicais, mantendo, dessa forma, este ciclo comercial. 
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(2005), nessa época os (as) escravizados (as) da Feitoria estavam assim distribuídos 

(as), 21 oficiais, 45 economia natural, 84 cultura e benefício do cânhamo, 79 inválidos 

(as), 4 doentes, 3 em galés
10

 e 4 sota-feitores. O que isso significa? 

Na categoria de oficiais estão incluídos ferreiros, carpinteiros, alfaiates, 

oleiros e aprendizes. Consideramos trabalhadores da ―retaguarda natural‖ 

os campeiros, os empregados nos cultivos de sustento, os empregados na 

fazenda, as costureiras e as cozinheiras. Na cultura e beneficiamento do 

cânhamo estão contabilizados os empregados no cultivo do linho, as 

fiadeiras e as tecedeiras. Temos ainda os sota-feitores — feitores 

subordinados —, os doentes, os presos em galés e os inválidos, na maioria 

crianças de até dez anos. (MENZ, 2005, p. 148) 

 

Conforme ressalta o autor, além dos doentes, inválidos e cumprindo penas em 

galés, os regimes de plantation também utilizavam o trabalho escravizado de crianças 

de até dez anos. Desta feita, o novo inspetor começou a realizar reformas com o 

objetivo de submeter toda a escravaria ao regime de plantation, fato que causou a 

revolta dos (as) escravizados (as) que fizeram um requerimento ao Governador contra o 

Inspetor. De acordo com Menz, (2005) os (as) escravizados (as) atuavam tanto no 

campo legal — com a formulação de requerimentos — como fora dele — com pressões 

e intimidações —, mas sem chegar à violência explícita.  

Menz (2005) ressalta que, em contrapartida, começaram a punir com cinquenta 

açoites e prender os (as) escravizados (as) que fossem considerados (as) desobedientes. 

O Pe. Cruz tentou implementar uma prática muito comum no Brasil colonial que era o 

uso dos (as) próprios (as) escravizados (as) na punição de seus companheiros (as) —, o 

que causou repugnância e uma resistência passiva levando à punição dos recalcitrantes, 

ressalta Menz (2005). Como não há documentos que comprovem, supõe-se que o Padre 

Cruz foi assassinado pelos (as) escravizados (as) em 14 de dezembro de 1814, tamanha 

era a revolta e a falta de conciliação dos conflitos entre ele e os escravizados (as). 

Com a manifestação dos (as) escravizados (as) através das fugas e rebeliões e a 

falta de habilidade em lidar com as relações entre os (as) escravizados (as), a região do 

Rio Grande do Sul começou a destinar seus esforços à pecuária e pôs fim a Real Feitoria 

de Linho Cânhamo em 1824, que foi posteriormente transformada em uma colônia de 

alemães.  (MENZ, 2005, p. 150) 

A matéria do jornalista Carlos Mosmann (2020), sobre a história da Real Feitoria 

de Linho Cânhamo aponta elementos do racismo estrutural na formação escolar e na 

relação com a maconha. De acordo com reportagem: 

                                                           
10

 Entre os séculos XIII e XVII, ser condenado a galés significava realizar trabalhos nos barcos de mesmo 

nome e era considerada uma pena muito severa, devido ao trabalho pesado exercido em condições 

precárias, o que geralmente reduzia o tempo de vida dos condenados. 
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[...] segundo aprendíamos nos bancos escolares, era um empreendimento 

escravista decadente, que não teria dado certo por serem os negros muito 

preguiçosos. Cheguei a ouvir suposições de que o cânhamo é uma planta da 

família ―canabis‖ e que isto teria agravado o problema da ―indolência‖ 

negra. Enfim, da Feitoria teria sobrado apenas um prédio, onde, lá em 1824, 

foram abrigados os primeiros imigrantes alemães, estes sim, operosos e 

forjadores de um futuro próspero para o Rio Grande, segundo nossa versão 

escolar da História. (MOSMANN, 2015, p.1). 

 

 A importância desse grande empreendimento foi apagada dos livros de 

História, como também foi invisibilizada a participação ativa dos negros (as) 

escravizados (as) para colocar fim no regime de plantation.  

 

A Real Feitoria do Linho Cânhamo foi estabelecida pelo Governo 

Imperial, tinha como objetivo incentivar o plantio do linho/cânhamo em subst

ituição à importação do linho de riga 

dos países bálticos.  Este empreendimento econômico utilizava mão de -

obra escrava que trabalhava na plantação do linho cânhamo e na produção de 

cordas e de velas para barcos, sendo que o escoamento da 

produção ocorria pelo rio dos Sinos até Porto Alegre, constituindo-se 

dessa forma, na primeira economia da região. (MANFREDINI, 2006, p. 1) 

 

Ainda de acordo com Manfredini (2006), esse empreendimento contava com o 

trabalho de 321 escravizados, dado que foi extraído da carta escrita por Jozé Feliciano 

Fernandes Pinheiro a Jozé Thomas de Lima. Assim, esse empreendimento tinha três 

vezes mais escravizados (as) que uma das maiores charqueadas de Pelotas e Rio 

Grande do Sul na época, ou seja, não era nada modesto. 

As fugas, ensinou, longe de serem episódicas e individuais, costumavam ser 

operações cuidadosamente planejadas, antecipadas por uma série de 

cuidados. Sempre havia um lugar onde previamente se deixava escondida 

uma provisão de alimento e, se possível, alguma arma. E, quase sempre, o 

negro fugido levava consigo uma importante quantidade de… 

sementes!  (MOSMANN, 2006, p.2) 

 

Essa citação corrobora com a afirmação descrita acima de que para os (as) 

negros (as) era essencial carregar sementes em suas fugas e rebeliões como forma de 

se manter conectado à sua ancestralidade e como forma de sobrevivência. 

O autor também chama atenção na referida matéria para o fato de que, quando 

se trata de escravizados geralmente visualiza-se escravizados homens, no entanto na 

Real Feitoria de Linho Cânhamo que contava com 321 escravizados, a metade era 

composta de mulheres que participaram ativamente das lutas, e que juntos 

conseguiram que não fosse implementado o regime de plantation. 

De acordo com Fraga (2015), essa cultura de se instituir as Reais Feitorias de 

Linho Cânhamo aconteceram na Espanha, França e Rússia, chegando em Portugal no 

século XVII. Essas Feitorias não possuíam terras próprias, mas ficavam responsáveis 



26 
 

pelo recolhimento e armazenamento da produção. Percebe-se que a tentativa de 

introduzir a cultura do cânhamo no Brasil foi mais uma frustrada tentativa de 

transplantação de padrões europeus em terras brasileiras, utilizando-se força de 

trabalho escravizada.  

Começamos o capítulo com a história desse empreendimento justamente 

porque nela estão contidos traços importantes da formação social brasileira, a qual 

vamos nos debruçar ao longo desse trabalho. A maconha quando vista como fonte de 

fibras e de grande valor econômico representando um grande investimento para a 

economia, utilizando força de trabalho escravizada era aceita sem rumores, porém 

quando se tratava do uso que os (as) escravizados (as) faziam dela em seus momentos 

de ócio, era visto como atos de insubordinação.  

Destacamos também que, primeiro, os (as) escravizados (as) eram obrigados a 

trabalhar no cultivo do cânhamo para enriquecer os proprietários e qualquer ação fora 

disso era visto como ―desobediência‖, ―indolência"; segundo, o estigma da maconha 

ligando-a à ―insubordinação‖ dos (as) escravizados (as); terceiro, o ocultamento da 

história e o apagamento dos personagens, homens negros e principalmente, mulheres 

negras, nos mostram como foi sendo construída no imaginário social tanto a história 

da maconha quanto a história sobre a escravidão. Fatos que abordaremos como maior 

profundidade no próximo item. 

Com relação ao uso medicinal da cannabis, pode-se afirmar que tem origem na 

Antiguidade e teve início na China. O seu uso medicinal foi utilizado também pelos 

indianos no combate a uma gama de doenças, dentre as quais dor de cabeça, dor de 

dentes, reumatismo, problemas respiratórios e cólicas menstruais.  

 

Os registros escritos começam a aparecer no século I a.C., nos quais a 

planta é recomendada para combater inúmeros males: dores reumáticas, 

constipação intestinal, desarranjos no sistema reprodutivo feminino, malária 

e tantos outros. Um pouco mais tarde, no primeiro século da era cristã, 

HuaTuo, conhecido como o pioneiro da cirurgia chinesa, utilizou um 

composto da planta, misturado ao vinho, para anestesiar pacientes durante 

suas experiências cirúrgicas. (FRANÇA, 2015, p. 12) 

 

De acordo com França (2015), da Índia, as receitas à base de cannabis 

migraram para a Europa, África e Oriente Médio, os cirurgiões e boticários europeus 

utilizaram essas receitas do século XIII ao XVIII. Com o passar do tempo e o 

surgimento de muitas dessas receitas, a medicina começou a se interessar em estudar 

as possibilidades curativas dessa planta, principalmente a partir da quarta década do 

século XIX. Esses acontecimentos deram origem a dois importantes estudos, um do 



27 
 

professor irlandês Willian O‘Shaughnessy, que foi o responsável por introduzir a erva 

e suas possibilidades terapêuticas no meio científico europeu em 1839. 

O professor irlandês, sempre amparado em relatos de casos, sugeria que a 

planta poderia ser utilizada com sucesso no tratamento do reumatismo, da 

hidrofobia, da cólera, do tétano e da convulsão (a infantil, inclusive). 

(FRANÇA, 2015, p. 15) 

 

Logo depois, em 1845, surgiu o estudo do Dr. J.J Moreau: Do haxixe e da 

alienação mental: estudos psicológicos, abria-se então uma nova porta de estudos 

terapêuticos da planta, sobre as doenças mentais. 

Ao término do século XIX, a Cannabis constava na lista de componentes de 

um sem-número de medicamentos, muitos produzidos por prósperas 

indústrias e disponíveis, sem prescrição médica, diretamente nos balcões de 

farmácias de diferentes cidades do mundo, como os populares digestivos 

Chlorodyne e CornCollodium, manufaturados pela Squibb Campany. 

(FRANÇA, 2015, p. 16) 

 

Após esses estudos, as notícias sobre os efeitos inebriantes da erva chegaram 

ao Brasil, de acordo com Carlini (2006, p. 2), na segunda metade do século XIX, 

 

[...] ao Brasil chegaram as notícias dos efeitos hedonísticos da maconha, 

principalmente após a divulgação dos trabalhos do Prof. Jean Jacques 

Moreau, da Faculdade de Medicina da Tour, na França, e de vários 

escritores e poetas do mesmo país. Mas foi o uso medicinal da planta que 

teve maior penetração em nosso meio, aceito que foi pela classe médica. 

 

A produção da maconha no Brasil intimamente ligada a colonização, se 

disseminou, planta que foi considerada oriunda de negros (as) africanos (as) 

escravizados (as), se espargiu para os indígenas, para o homem branco, alcançando 

desde as classes sociais subalternas até as mais abastadas. 

Com finalidades ritualísticas e recreativas, a utilização da planta se 

expandiu para além da senzala, sendo incorporada por tribos indígenas em 

contato com escravos fugidos dos engenhos nordestinos no lugar do nativo 

tabaco, em certos rituais que eram encontrados em quilombos espalhados 

pelo interior de difícil acesso. Entre as tribos que tiveram identificadas o 

cultivo da maconha aparecem grupos identificados no Baixo e Médio São 

Francisco: guajajaras/ tenetehara, no Maranhão; mura, no baixo Madeira; 

fulniô de Águas Belas, em Pernambuco; saterê mawê, no Amazonas; krahô, 

no Tocantins, entre outras. (FRAGA, 2015, p. 149) 

 

Segundo Santos (2016, p. 62), com o passar do tempo, alguns grupos indígenas 

presentes nas Américas incorporaram o uso de maconha em suas práticas medicinais e 

religiosas. Tribos indígenas como os Cuna do Panamá, e os Cora, Tepehuas e 

Tepecanos do México, usam a maconha em seus rituais religiosos. 

Até início do século XIX, a maconha foi utilizada estritamente para fins 

medicinais e religiosos, não sendo discutido nessa época sobre o uso psicoativo da 
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planta, talvez por desconhecimento. No Brasil, em fins do século XIX circulavam 

livremente os  

Cigarros Índios, vendidos pela Grimault e Cia, que eram receitados no combate 

da asma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Propaganda dos cigarros Grimault ou cigarros Índios. 

 

De acordo com Fraga (2015) o medo da ―africanização‖ e as iniciativas de 

embranquecimento da população já mostravam a evidência do seu uso, que parecia tão 

naturalmente difundido. 

Os estudos sobre o uso medicinal e ritualístico-religioso no Brasil ainda são 

incipientes, isso não deixa de ser um dado importante para a nossa pesquisa, pois a 

história da maconha no Brasil ainda hoje permanece oculta. Supostamente originária da 

Ásia Central e trazida para o Brasil pelos (as) negros (as) africanos (as) escravizados 

(as), a planta adaptou-se plenamente ao clima tropical do Nordeste, região que por conta 

da cultura açucareira abrigou muitos (as) escravizados (as) africanos (as). Sendo assim, 

o seu uso foi rapidamente disseminado, recebendo esse hábito o nome de Canabismo. 

A ―autoria‖ da introdução da Cannabis e do canabismo na América 

Portuguesa é, pois, incerta: os africanos, para cá trazidos como escravos a 

partir da metade do século XVI, conheciam a planta e apreciavam seus 

efeitos inebriantes(...). Isso, contudo, importa pouco, já que foram sem 

dúvida os africanos e seus descendentes que consolidaram o hábito do 

canabismo na sociedade local. Foi a eles que os brasileiros gradativamente 

associaram o gosto pela ―diamba‖ (bangue, maconha, fumo de Angola, pito 

de pango, riamba, liamba, etc.) e seu consumo regular, recreativo e 

relaxante; e foram eles que os ―doutores‖ (psiquiatras e juristas) do início 

do século XX, ao promoverem um combate feroz ao canabismo, resolveram 

culpar por propagar o ―nefando vício‖ pela sociedade brasileira.  

(FRANÇA, 2015, p. 27-28) 
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Com relação ao uso, o autor Gilberto Freyre ressalta em sua obra Nordeste, que 

o tabaco pertencia ao hábito aristocrático dos senhores, enquanto a maconha – ―fumo 

de negro‖ – era usada pelos (as) escravizados (as). Era comum encontrar ―manchas 

escuras de tabaco ou maconha entre o verde-claro dos canaviais‖. Os senhores 

toleravam a cultura dessas ―plantas volutuosas, tão próprias para encher de langor os 

meses de ócio deixados ao homem pela monocultura da cana‖. (Freyre, 1937) 

Carneiro (1966), reafirma o uso da maconha pelos (as) escravizados (as) no 

Quilombo dos Palmares, 

Da fauna e da flora dos Palmares, portanto, os negros retiravam grande 

parte do seu sustento, azeite, luz, a sua vestimenta, os materiais com que 

construíam as suas choças e as cercas de pau a pique com que se fizeram 

famosos na guerra. E, nos momentos de tristeza, de banzo, de saudade da 

África, os negros tinham ali à mão a liamba, de cuja inflorescência 

retiravam a maconha, que pitavam por um cachimbo de barro montado 

sobre um longo canudo de taquari atravessando uma cabaça de água onde o 

fumo se esfriava. (Os holandeses diziam que esses cachimbos eram feitos 

com os côcos das palmeiras) Era o fumo de Angola, a planta que dava 

sonhos maravilhosos. (1966, p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Figura 2- Negros escravizados fumando maconha no cachimbo – Pito de 

Pango 

 

No interior do Brasil, o hábito de fumar maconha se disseminou de tal forma 

que era possível ver ―clubes de diambistas‖, que eram vistos algumas vezes como 

agressivos e perigosos ou como idiotas. 

Já disseminado entre as ―classes mais pobres e quase incultas dos nossos 

sertões‖, onde fazia ―sua obra destruidora‖, a diamba tendia ―a entrar para o 

rol dos vícios elegantes‖. Havia preocupação semelhante de que outros 

―vícios do povo‖, como o candomblé e a capoeira, ―subissem‖ para a dita 

―boa sociedade‖. O vício da maconha parecia seguir o caminho contrário 
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dos vícios elegantes, ameaçando passar da esfera popular para as casas das 

famílias dos homens que garantiriam o sucesso da nação, sugerindo a 

verdadeira ameaça aos homens de bem. (SAAD, 2015, p. 61) 

 

Pode-se dizer que, até então, a maconha não era vista exatamente como uma 

adversidade, contanto que não atrapalhasse o trabalho dos nativos e escravizados (as) 

para o ―desenvolvimento da nação‖ vindoura. A sua estreita ligação com a cultura de 

negros (as) e indígenas veio a se tornar um problema social a partir das décadas 

iniciais do século XIX, quando a elite branca alegava que a Cannabis afetava o 

comportamento dos (as) escravizados (as), tornava-o por vezes violento e 

comprometia o desenvolvimento de suas atividades produtivas‖ (França, 2015, p. 28) 

fato que deu início às primeiras proibições ao uso da planta, como abordaremos no 

capítulo 2. 

O problema do ―maconhismo‖, como era denominado o fenômeno do ponto 

de vista da medicina, seria repetidamente considerado como exclusivo das 

classes subalternas, sobretudo, do Norte e Nordeste do país, território onde 

a maconha teria encontrado, ainda segundo aquele ponto de vista, 

condições humanas e ecológicas favoráveis de desenvolvimento. (SOUZA, 

2015, p.30) 

 

Contudo, em meados do século XX, a classe médica brasileira iniciou os 

estudos sobre as propriedades terapêuticas da planta, dando continuidade à sua 

utilização principalmente no tratamento da insônia, bronquite e asma
11

. Porém, apesar 

de todas as potencialidades descobertas na planta, o fato dela estar associada à 

população negra escravizada e, posteriormente, indígena, fez com que, no mesmo 

século, juristas, médicos e botânicos vissem o hábito de consumir cannabis como um 

hábito funesto da raça negra que viera para o Brasil. 

Os doutores brasileiros parecem ter optado por outro caminho: concentrar 

os seus esforços no combate moral, ainda que travestido de rigorosa 

avaliação científica- a um hábito derivado do uso da planta que lhes parecia 

extremamente danoso para o futuro da civilização brasileira, o canabismo
12

. 

(FRANÇA, 2015, p.19) 

Segundo Gerber (2019, p. 24), 

 A cannabis era empregada em unguentos e pomadas durante a Idade Média 

(CARNEIRO, 1994, p. 31). A maior parte dos processos de bruxaria na 

Europa era contra mulheres curandeiras (GRAF, 2011, p. 27). Havia 

associação das curas realizadas a pactos com o demônio, tanto em face de 

médicos judeus (CAMARGO, 2014, p. 70), quanto em face das práticas de 

feitiçaria na colônia (SOUZA, 2014). Deve-se questionar em que medida este 

processo histórico foi femigenocida
13

, pelo assassinato massivo de mulheres 

na Idade Média. Propõe-se questionar, da mesma forma, as origens etnocidas 

da proibição da maconha, desde os processos da Inquisição no Brasil, para se 

pensar na devida reparação pelos atos de desaparecimento forçado de saberes, 

                                                           
11

  
12

Hábito de fumar ou comer folhas de cannabis ou haxixe. 
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crenças e práticas terapêuticas de mulheres, diaspóricos e originários de 

modo a se fazer respeitar outras formas de conhecimento componentes que 

são do patrimônio comum da humanidade. A questão é reconhecer tais 

saberes como complementares à medicina, que desde seu surgimento 

condenou toda e qualquer prática popular de cura. 

 

Diante do exposto, percebe-se que a vinculação do uso da maconha à raça negra, 

ao uso que dela faziam as mulheres negras, curandeiras, indígenas e os esforços 

empreendidos por médicos brasileiros para combatê-la, são expressões do racismo 

estrutural
14

, termo utilizado pelo filósofo Silvio Almeida e que desenvolveremos a 

análise no próximo item e de uma sociedade com princípios cristãos, brancos e 

patriarcais.  

Dessa forma, mostraremos no próximo item como o racismo se expressa como 

um elemento estrutural e estruturante para a manutenção do status quo e promove o 

consequente extermínio de povos originários, sendo fio condutor do desenvolvimento 

do capitalismo brasileiro perpassando toda a formação social brasileira. 

 

1.2- Racismo na formação social brasileira 

 

Analisar a formação social brasileira requer esmiuçar os aspectos políticos, 

econômicos e sociais, adentrando as suas particularidades, examinando o concreto como 

uma síntese de múltiplas determinações. A colonização brasileira é marcada por uma 

complexa e dialética dinâmica que mescla os movimentos internos da economia e os 

dinamismos do mercado mundial, relações que no Brasil se deram em caráter de 

dependência como veremos a seguir (FERNANDES, 2005).  

Na formação social brasileira, o autoritarismo e o racismo sublinham a política, 

a economia e embasaram o pensamento social brasileiro. Alguns autores como Silvio 

Romero, Nina Rodrigues, Joaquim Nabuco e Oliveira Viana imbuídos das ideias que 

floresciam na Europa e nos Estados Unidos, propuseram o ―branqueamento‖ da 

sociedade como passagem para a ―modernidade‖, pautado na concepção de que o 

―sangue branco‖ se sobrepunha a qualquer outro. Dessa forma, houve uma 

transplantação de projetos liberais de ―modernidade‖ com base no racismo e na 

                                                           
14

 Todo racismo é estrutural porque o racismo não é um ato, o racismo é processo em que as condições de 

organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados 

racialmente. (ALMEIDA, 2015) 
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eugenia
15

 que determinavam que somente com o autoritarismo e a intervenção estatal 

alcançaríamos a ―modernidade‖. Mas como foi construída a tal ―modernidade‖? 

Precisamos ressaltar que, a história oficial do Brasil foi escrita por uma elite 

dominante branca, cristã e patriarcal, que demonstra, através da escolha de seus 

―heróis‖, como o aparelho ideológico constrói uma verdadeira obstrução do passado, 

mostrando-nos que a história da humanidade é síntese de ―progresso‖, quando na 

verdade é síntese de genocídios. 

Destacamos que, os objetivos do capitalismo estão ligados à propriedade 

privada, acumulação de capital, exploração da força de trabalho e busca pelo lucro e 

pela concentração de riqueza, prestígio social e poder que implicam na captura da 

subjetividade dos ―de baixo‖
16

. (FERNANDES, 1975).  

Assim, o processo de modernização custou a vida de muitos trabalhadores, 

perpassando pela destruição da memória de negros (as) e indígenas até o seu extermínio, 

em uma tentativa de destruir o saber popular, da noção de viver em comunidade, numa 

tentativa de afastá-los da ancestralidade, tudo em nome do ―desenvolvimento‖. 

Portanto, exploração econômica e dominação ideológica constituem duas faces do 

projeto burguês de sociabilidade. 

A Europa, o epicentro da tal modernidade, no qual o colonialismo foi a 

condição indispensável de formação da própria modernidade, a colonialidade do poder 

colocou a raça e o racismo como princípios organizadores da acumulação do capital. 

Para Mignolo (2017, p. 4), a modernidade não é um período histórico e, sim, a auto 

narração de atores e instituições que, a partir do Renascimento, conceberam-se a si 

mesmos como o centro do mundo. 

Walter Benjamim (1938, apud Löwy, 2005), no texto ‗Aviso de Incêndio‘, 

analisado por Michael Löwy, faz uma crítica ao ideal de ―modernidade‖, analisando as 

Teses sobre o Conceito de História, na qual Benjamin vê a necessidade de compreender 

a história não do ―ponto de vista dos vencedores‖ e sim ―do ponto de vista dos 

vencidos‖, das classes oprimidas, mulheres, indígenas e negros. É imperativo ―escovar a 

História a contrapelo‖, ou seja, ir contra a versão oficial da História, lutar contra a 

corrente, permitindo, assim, que os verdadeiros heróis dos povos sejam conhecidos e 

homenageados. (BENJAMIM, 1938, apud Löwy, 2005) 

                                                           
15

 A palavra eugenia deriva do grego e significa ―bom em sua origem‖ ou ―bem nascido‖. Consiste em 

uma série de crenças e práticas cujo objetivo é melhorar a qualidade genética da população, justificando 

que algumas raças são superiores às outras. 
16

 Para Florestan Fernandes os de baixo‖ são os pertencentes às classes sociais subordinadas. 
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Conforme Benjamim (apud Löwy, 2005), a cultura não existiria sem o trabalho 

anônimo dos excluídos, pois os tesouros culturais são construídos através da 

superexploração da força de trabalho daqueles que são marginalizados pelo sistema. 

Assim, o capitalismo promove o apagamento da memória dos ―de baixo‖ 

bloqueando o acesso ao passado, pois a rememoração serve à libertação, pois conhecer 

sua própria história fortalece a luta dos oprimidos e a luta pode tornar-se combustível 

para romper com a opressão. 

Para a manutenção do status quo, no capitalismo a tradição dos vencedores e a 

tradição dos oprimidos se opõem, inevitavelmente. É preciso, portanto, reescrever a 

história. 

Escrever a história no "sentido contrário" - expressão de Benjamin em sua 

própria tradução - e recusar qualquer "identificação afetiva' com os heróis 

oficiais do V centenário, os colonizadores ibéricos, os poderosos europeus 

que levaram a religião, a cultura e a civilização para os índios "selvagens". 

Isso significa considerar cada monumento da cultura colonial - as catedrais 

do México ou de Lima, O palácio de Cortez em Cuernavaca - como também 

um produto da guerra, da exterminação, de uma opressão impiedosa. 

(BENJAMIM, 1938 apud OWY, 2005, p. 18) 

 

Benjamim apud Lowy (2005, p.20), faz uma crítica romântica à modernidade, 

não no sentido de se conservar o passado e sim de, através do seu conhecimento, 

organizar uma revolução. No que tange ao materialismo histórico dialético, Benjamin 

não concebe a revolução como resultado natural do progresso, mas como a interrupção 

de uma evolução histórica que leva a catástrofe, 

a transformação dos seres humanos em "máquinas de trabalho", a degradação 

do trabalho a uma simples técnica, a submissão desesperadora das pessoas ao 

mecanismo social, a substituição dos "esforços heroico-revolucionários" do 

passado pela piedosa marcha (semelhante a do caranguejo) da evolução e do 

progresso. 

 

Ainda de acordo com o autor, em sua tese VIII, a tradição dos oprimidos nos 

ensina que o ―estado de exceção‖ é a regra. "A teoria da soberania, para a qual o caso de 

exceção, ao desenvolver instâncias de ditadura, torna-se exemplar, quase obriga que a 

imagem do soberano se realize no sentido do tirano."(BENJAMIM, 1938 apud LOWY, 

2005, p. 21) Para contextualizar, essas teses foram escritas em 1940, quando Benjamin 

volta-se para uma crítica marxista das formas capitalistas de alienação, se distanciando 

das ―ilusões do progresso‖. 

Esse debate em torno da memória e do esquecimento é urgente e necessário e diz 

muito sobre o futuro a ser construído, pois a nossa história oficial é um aparelho 

ideológico de dominação da elite branca, patriarcal e cristã que utiliza o falseamento da 

história dos (as) negros (as), apagando, por exemplo a história de Zumbi dos Palmares, 
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que foi um dos responsáveis por desarticular estruturas de poder em momentos da 

história do Brasil, e elegendo como heróis os escravistas e bandeirantes.  

O Brasil, insere-se na economia mundial como um país de capitalismo 

dependente, que é uma forma periférica e dependente do capitalismo monopolista, 

associando as formas nacionais e internacionais do capital financeiro, e tem o racismo 

como elemento estruturante que abarca todo o sistema, isto é, o Estado brasileiro se 

forja de forma a permitir e perpetuar o racismo como garantia de manutenção da classe 

dominante no poder. 

 De tal modo, os (as) negro (as) tiveram um lugar social estabelecido com base 

na hierarquização por sexo e raça, o ―lugar do negro‖ era ocupando os piores empregos 

e o ―lugar da negra‖ era a da empregada doméstica, ama de leite e mulata do carnaval. 

Para a autora Lélia Gonzalez (1979), o mito da democracia racial criou o racismo por 

denegação no Brasil, o qual a existência é negada apesar de ser uma realidade, 

impedindo a consciência objetiva do racismo e suas práticas cruéis.  

O racismo é perpetuado de diversas formas, a história oficial do Brasil coloca 

negros (as) e indígenas em posição de submissão e quase nunca de sujeitos políticos 

ativos vivendo a dinâmica da sociedade. As pesquisas etnográficas, majoritariamente, 

evidenciam somente a sua cultura e religião, retratando negros (as) e indígenas como 

objetos da pesquisa, sem descrever sobre a sua real situação.  

No que tange a construção do pensamento social brasileiro conservador, aos 

indígenas foram dados ―adjetivos‖ como ―infantis‖, ―submissos‖, ―subservientes‖, tendo 

ocupado papel de destaque na história nacional formulada pelo Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro - IHGB somente a partir do século XIX. Santos (2018), considera 

que duas frases, uma de Francisco Adolfo de Varnhagen e outra de Karl Fridrich Philip 

von Martius, elucidam bem o lugar que queriam que os indígenas ocupassem. 

Elaborada por Francisco Adolfo de Varnhagen, conhecido também por 

Visconde de Porto Seguro, em seu livro História Geral do Brasil antes da 

sua Separação e Independência de Portugal: ―De tais povos na infância não 

há história: há só etnografia‖. O autor referia-se à ideia segundo a qual os 

povos indígenas estariam em um estado de barbárie e atraso, por conseguinte, 

não teriam uma história já que não eram civilizados. Tal civilização apenas 

seria proporcionada pela colonização impulsionada por meio de contato com 

os europeus. (SANTOS, 2018, p. 32) 

 

Para Von Martius, os indígenas ocupavam um papel inferior na formação social 

brasileira que precisava ser apagado para formar uma nação nova e organizada. Autores 

brasileiros como Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda 
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corroboraram para a imagem dos indígenas como raça ―subjugada‖ que desapareceria 

não só por extermínio físico, mas pela transformação do mesmo em mameluco
17

. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Unesco - Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura - investiu em pesquisas com rigor acadêmico sobre 

preconceito de cor e discriminação racial na cidade de São Paulo. Nessa pesquisa
18

 

trabalharam o sociólogo Florestan Fernandes e o antropólogo francês Roger Bastide, 

que apontaram para a real situação do negro em sua trajetória social e histórica e que 

acabaram por desmistificar e negar que, no Brasil, vivíamos a tal democracia racial. 

Essa pesquisa foi realizada em fins da década de 1940 e início dos anos de 1950. 

Fernandes e Bastide se preocuparam em relatar a traumatizante passagem dos (as) ex-

escravizados (as) para a condição de homens/mulheres teoricamente ―livres‖. 

Longe de ser um ato de piedade da Princesa Isabel, como romanticamente se diz, 

a ―abolição‖ da escravidão deve ser encarada como desdobramento das lutas anti-

escravocratas, que faziam pressão através de rebeliões e insurreições, e que teve adesão 

de alguns setores da classe média e profissionais liberais da época. Essas revoltas 

mostram que os (as) negros (as) não eram aqueles sujeitos submissos dos livros de 

história e que participaram efetivamente do processo de ―abolição‖ da escravidão. 

Fernandes (2008) evidencia o caráter revolucionário dos (as) escravizados (as) no 

processo abolicionista, mas pondera sobre a utilização dos mesmos como estratégia dos 

brancos. 

De um lado, a revolução abolicionista, apesar de seu sentido e conteúdo 

humanitários, fermentou, amadureceu e eclodiu como um processo histórico 

de condenação do ―antigo regime‖ em termos de interesses econômicos, 

valores sociais e ideais políticos da ―raça dominante‖. A participação do 

negro no processo revolucionário chegou a ser atuante, intensa e decisiva, 

principalmente a partir da fase em que a luta contra a escravidão assumiu 

feição especificamente abolicionistas. Mas, pela própria natureza da sua 

condição, não passava de uma espécie de ariéte
19

, usado como massa de 

percussão pelos brancos que combatiam o ―antigo regime‖. (FERNANDES, 

2008, p. 30) 

 

Clóvis Moura (1983), também avalia o papel revolucionário dos (as) negros (as) 

e destaca que eles (as) eram postergados perante as vitórias.  Dessa forma,  

 

O Negro, durante a escravidão, lutou como escravo por objetivos próprios. 

Mas lutou, também, em movimentos organizados por outros segmentos 

sociais e políticos. A sua condição de escravo, porém, levava a que - mesmo 

nesses movimentos - ele não fosse aproveitado politicamente. Após a 

Abolição o mesmo acontece. O Negro, ex-escravo, é acionado em 

                                                           
17

 Mamelucos são os filhos oriundos das relações entre brancos e indígenas. 
18

 Essa pesquisa deu origem à obra Brancos e Negros em São Paulo (1955). 
19

 Aríete é uma antiga máquina de guerra que foi utilizada nas Idades Antiga e Média, para romper 

muralhas ou portões de castelos, fortalezas e povoações fortificadas. 
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movimentos de mudança social e política, participa desses movimentos, mas 

é preterido, alijado pelas suas lideranças após a vitória dos mesmos. 

(MOURA, 1993, p. 125) 

 

Os indígenas também passaram por semelhante processo, durante a segunda 

metade do século XVIII, os portugueses criaram o Diretório dos Índios
20

 que foi 

responsável por várias intervenções nos hábitos indígenas como a miscigenação através 

dos casamentos interétnicos, trabalho regular e ensino da língua portuguesa, no que eles 

reagiram.  

Entretanto, os povos indígenas não ficaram apáticos às pretensões 

metropolitanas, suas ações, reações e manifestações foram diversas no 

mundo colonial, agiram conforme a necessidade surgida em seu cotidiano:  

fugindo, guerreando, negociando, adaptando-se, entre outras. Fixando-se nas 

vilas, não ficaram inertes à demanda colonial. Ao depararem com algum 

abuso cometido por colonos sobre si ou suas famílias, ou quando percebiam 

que a condição de livres que lhes fora impetrada pela legislação vigente não 

estava sendo respeitada, desenvolveram estratégias na tentativa de mudar 

aquele panorama. (SANTOS, 2018, p. 83) 

 

Verifica-se nessas duas passagens que, mesmo negros (as) e indígenas tendo 

participado ativamente dos movimentos abolicionistas em prol de sua liberdade e em 

busca dos seus direitos, os (as) mesmos (as) eram denegados pela classe dominante 

branca, que agia conforme os seus interesses, excluindo-os de qualquer possibilidade de 

emancipação.  

Por conseguinte, ainda que fornecendo ingredientes políticos para o 

movimento, apesar de que todas as formas assumidas pelas tensões sociais, 

expressas no comportamento do escravo, propiciaram o substrato social para 

a ação dos abolicionistas, é inegável que a atuação daquele não teve nem 

pode adquirir imediatamente caráter político. Nota-se, contudo, que não teve, 

mas assumiu configuração política. Por intermédios de homens livres que 

organizam ou lideram o abolicionismo, o comportamento do cativo acaba 

adquirindo uma significação política notável. (MOURA, 1990, p. 15) 

 

Com as fugas e rebeliões dos escravizados e a assinatura da Lei Áurea em 13 de 

maio de 1888, juridicamente deu-se o ―fim‖ da escravidão no Brasil, o que não significa 

que, na prática, ela tenha acabado e que a situação do povo negro tenha melhorado, 

muito pelo contrário. A inserção dos (as) negros (as) na ordem social competitiva não 

constituía interesse dos senhores de escravizados (as), que estavam preocupados apenas 

com a crise da lavoura.  

Desse modo, a Proclamação da República em 1889 e a instituição de uma 

―democracia‖, só teoricamente colocou negros (as) como livres e cidadãos, pois nem as 

leis emancipacionistas prepararam negros (as) para a sociedade de classes, nem houve 

                                                           
20

 Diretório dos Índios foi uma lei elaborada em 1755, e tornada pública em 1757, por D. José I, rei de 

Portugal, através de seu ministro, o Marquês de Pombal, que dispunha regras sobre os aldeamentos 

indígenas, administradas por um diretor. 
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reparação histórica para as atrocidades sofridas por eles. As relações de classe se 

entrecruzam com as de raça, pois, 

 

Aqueles que conseguem varar as barreiras sociais, qualificando-se como 

técnicos ou como profissionais liberais, logo se defrontam com barreiras 

raciais. Promoção, reconhecimento de valor e acesso a vários empregos são 

negados por causa da condição racial, embora os pretextos apresentados 

escondam as razões verdadeiras. (FERNANDES, 2017, p.41) 

A proibição do tráfico negreiro através de leis que extinguiam a mão de obra 

escravizada, acabou gerando uma crise no sistema de produção, era preciso força de 

trabalho para a nova ordem social. Ao invés da inserção da força de trabalho dos ex-

escravizados (as), as oportunidades foram dadas ao imigrante que se ajustou 

perfeitamente ao desejo das elites de ―embranquecer‖ a sociedade brasileira.  

 A importação da mão de obra do imigrante branco acabou substituindo a mão 

de obra escravizada, lançando os (as) ex-escravizados (as) a situações degradantes, sem 

oportunidades de inserção. Isto é, o mito da democracia racial e o ―embranquecimento‖ 

fazem parte de mais um discurso racialista. 

Logo se descobriu que a imigração punha à disposição dos fazendeiros e do 

crescimento econômico urbano outro tipo de reserva de mão de obra, a custos 

baixos. As leis emancipacionistas golpearam ainda mais o modo de produção 

escravista e fortaleceram as duas preocupações, a da preparação do negro 

para o trabalho livre e da importação de imigrantes, como mão de obra 

barata. Por fim, prevaleceu a última tendência. (FERNANDES, 2017, p. 38) 

 

Na transição para o modo de produção capitalista, o trabalho era uma das 

maiores ―preocupações‖ das autoridades, a grande massa que crescia de brancos pobres, 

imigrantes e ex-escravizados (as) lutavam por sobrevivência, causando uma tensão 

permanente na classe dominante. 

A inexorável penetração do capitalismo subvertia as regras estamentais de 

uma sociedade em que, numa visão ideal, do ponto de vista dos escravistas, 

funções de brancos e negros eram explícitas e sem possibilidade de 

intercâmbios. Brancos passavam a ocupar postos de trabalho historicamente 

reservados aos escravizados e não podiam ser impedidos porque eram livres. 

Escravizados e forros, em contrapartida, tinham ocupações que não haviam 

sido pensadas para eles, ainda que sua mobilidade estivesse condicionada à 

―gradação cromática‖ estabelecida por aquela sociedade. (JACINO, 2012, p. 

22) (grifos do autor) 

 

Assim, a modernização e urbanização ocorridas no final do século XIX e início 

do século XX colocaram negros (as) em uma posição ainda mais desfavorável e 

desigual. Com uma legislação que restringia a sua oportunidade de inserção no mercado 

de trabalho livre, impedindo-os de exercer funções que já estavam habituados nos 

tempos de escravizados (as), eles tiveram como principal concorrente o imigrante 

branco, o que dificultou ainda mais a sua inserção na nova ordem social. 
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Em vez de uma solução para a alocação da massa de libertos, optou-se pela 

imigração europeia, com um êxodo de grandes proporções, materializando 

assim, a ―ideologia do branqueamento‖, resultado da transposição para a 

sociologia e antropologia das teorias de Charles Darwin. Essa formulação 

creditava aos europeus qualidades, que julgavam-se ausentes nos negros e 

nos nativos, tais como disciplina social, saúde física e mental, e capacidade 

de administração da sociedade com uma perspectiva evolucionista. (JACINO, 

2008, p. 40-41) 

 

Através da legislação elaborada para desconstruir a instituição escravista 

associada ao êxodo de imigrantes europeus, tinha-se como ideal a constituição de uma 

sociedade ―moderna‖ nos moldes dos países europeus e o mais distante possível de tudo 

que para a elite branca significava as Américas e a África. 

 Nos estudos feitos por Florestan Fernandes e Roger Bastide sobre a situação de 

negros (as) na cidade de São Paulo, reflexões que deram origem ao livro, ―Brancos e 

Negros em São Paulo‖ (1955), os autores afirmam que no período pós-abolição, as 

oportunidades ofertadas aos ex-escravizados (as) não eram em nada vantajosas, nos 

lugares onde ainda era próspera a agricultura do café, a realidade dos (as) escravizados 

(as) libertos (as) eram as seguintes: 

 

(...) os ex-escravos tinham de optar, na quase totalidade, entre a reabsorção 

no sistema de produção, em condições substancialmente análogas às 

anteriores, e a degradação de sua situação econômica, incorporando-se a 

massa de desocupados e de semi-ocupados da economia de subsistência do 

lugar ou de outra região. (FERNANDES, 2008, p. 35) 

 

Até mesmo nos lugares onde a produção gerava altos lucros influenciando nos 

padrões econômicos e na organização do trabalho, os (as) ex-escravizados (as) tinham 

que concorrer ou com um exército de reserva mantido fora das atividades produtivas ou 

com a mão de obra europeia que se mostrava mais ―adaptada‖ ao novo regime de 

trabalho livre. Nenhuma dessas condições proporcionava aos ex-escravizados (as) 

oportunidade real e digna de inserção na nova ordem social competitiva. 

 

O trabalho livre não contou como uma fonte de libertação do homem e da 

mulher negros: ele os coloca em competição com os imigrantes em condições 

desiguais. Os empregadores consideravam os ―trabalhadores livres‖ recém-

chegados uma opção melhor, mais racional e compensadora! (FERNANDES, 

2017, p. 39) 

 

Jacino (2012, p. 22), afirma que, em São Paulo, a ideia de ―modernidade‖ e suas 

consequências foram maximizadas pelo novo e empreendedor grupo de ricos 

agricultores. As transformações na metrópole implicavam na expulsão de negros (as) 

(fortemente identificados com o escravismo a ser superado) do trabalho e de certos 
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lugares da cidade dando espaço a estrangeiros ou permitindo a ocupação por setores 

médios e das elites nas regiões centrais, então valorizadas.  

Dessa forma, não houve nenhum movimento de preparação para os (as) ex-

escravizados (as). Assim, os negros (as) estavam ―livres‖, porém, foram jogados para as 

franjas da sociedade, sem trabalho e sem meios de prover a sua própria subsistência, não 

foram sequer inseridos na sociedade de classes, o que acirrou a desigualdade não só 

social, mas principalmente racial, entre negros (as) e brancos no Brasil. O processo de 

industrialização resultou para os (as) negros (as) o subemprego e a pobreza. 

A escravidão se esboroou, mas o substituto e o sucessor do escravo não foi o 

trabalhador negro livre, mas o trabalhador branco livre estrangeiro ou então o 

homem pobre livre, mestiço ou branco, porém sempre marginalizado sob o 

regime de produção escravista. (FERNANDES, 2017, p. 38) 

 

 

O que restou para os (as) ex-escravizados (as), ―livres‖, no entanto, nem sempre 

assalariados (as), foi morar em lugares precários, subúrbios, contando com os piores 

empregos e mais baixos salários. A vida acontecia em volta dessa população, porém, 

eles não faziam parte da cidade, do ―desenvolvimento‖, da ―modernidade‖.  

Em suma, o racismo estrutura o capitalismo dependente
21

, a manutenção dos 

―condenados do sistema‖
22

 se faz retirando até mesmo a possibilidade de venda da sua 

força de trabalho, e quando há a possibilidade é de forma bem precária. Assim, a 

expropriação manifesta-se como forma do capitalismo existir e se reproduzir, as 

desigualdades são funcionais para a lógica de produção e reprodução do capitalismo, na 

medida que se tem uma força de trabalho mais desvalorizada, como no caso dos homens 

negros e na pior situação, as mulheres negras. 

 

O homem negro, no entanto, foi peneirado ou selecionado negativamente. 

Empurrado para a franja dos piores trabalhos e de mais baixa remuneração, 

ele se sentiu, subjetivamente, como se ainda estivesse condenado à 

escravidão. (FERNANDES, 2017, p. 39) 

 

As relações sociais e de exploração da força de trabalho foram se 

metamorfoseando, ajustando as estruturas do sistema de forma a continuar garantindo o 

prestígio, a renda e o poder da classe dominante, deixando fora do processo, a classe 

trabalhadora. 

 

                                                           
21

 Florestan Fernandes  dialogando com Marx, Lenin e Trótsky elaborou o conceito de capitalismo 

dependente a partir da análise que o desenvolvimento do capitalismo brasileiro não se deu apenas por 

uma imposição imperialista, e sim por uma conjunção de interesses da burguesia nacional e internacional. 

Teve por base a lei do desenvolvimento desigual e combinado, onde não houve ruptura do sistema 

colonial e sim um amálgama entre o arcaico e o moderno. 
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Em suma, a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, 

deitando sobre os seu ombros a responsabilidade de se reeducar e de se 

transformar para corresponder aos novos padrões e ideais de ser humano, 

criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e do 

capitalismo. (FERNANDES, 2008, p. 35/36). 

 

Os (as) ex-escravizados (as) continuavam em condições de sobrevivência de 

escravizados (as) passando para um processo de dominação e exploração da classe 

trabalhadora sob a égide de uma ideologia racista e patriarcal.  

 

Em síntese, a mercantilização do trabalho concorre apenas moderadamente 

para a mobilização do fator humano, muito pouco para a constituição de uma 

massa de consumidores de efetivo poder aquisitivo e quase nada para a 

introdução de tendências mais equitativas de distribuição de renda. 

(FERNANDES, 1968, p. 49) 

 

Com a imigração europeia, há uma alteração na estrutura demográfica na cidade 

de São Paulo, os dados demográficos que Florestan Fernandes traz são de 1893, período 

pós abolição. 

Só que o fator humano preponderante passou a ser o agente por excelência do 

trabalho livre, o imigrante. Em função dos números arrolados, os 

―estrangeiros‖ entravam, ainda, com 62% do contingente da população 

descrita como branca, e correspondiam quase a cinco vezes a população 

negra e mulata da cidade, composta de 14.559 indivíduos. (FERNANDES, 

2008, p. 40) 

 

Negros (as) e indígenas no pós abolição iriam sobreviver para alimentar o 

subdesenvolvimento, as velhas estruturas sociais se manteriam, a luta de raça e classe 

estaria no palco da tão almejada ―modernidade‖ brasileira. 

Os velhos dilemas se reproduziam. O preconceito e a discriminação se 

ocultavam por trás do tratamento racial assimétrico, do branco da classe 

dominante (e de outros tipos de brancos); das iniquidades sociais, 

econômicas e culturais; da concentração racial da renda e da desigualdade 

racial extrema- e o negro era empurrado a aceitar e a engolir tudo isso! Não 

tinha como lutar e como romper socialmente com a ―herança da escravidão‖. 

(FERNANDES, 2017, p. 81/82) 

 

De acordo com Jacino (2012), a legislação urbana da época explicitava através 

dos códigos de posturas o desejo de ―modernizar‖, ―civilizar‖, isso também significava 

embranquecer, ou seja, para a civilização da cidade, os (as) negros (as) tinham que ser 

expulsos dos espaços vistos como privilegiados e tinham os seus hábitos criminalizados, 

por exemplo, no Código de Posturas de 1850 havia a punição com multa no valor de 

6$000 (seis mil réis), se fosse livre, e 50 açoites se escravizado, aqueles que jogassem 

água uns nos outros.  

A saúde e a higiene também tinham relevância especial, de acordo com Jacino 

(2012, p. 24), a Postura Municipal de maio de 1875 determinava que toda pessoa que 

tivesse em sua família ou sob sua proteção algum ―louco furioso‖, o recolhesse ao 
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Hospício de Alienados. O lazer era privilégio dos ―homens bons‖ e de suas famílias; 

divertimento de pobres e negros (as) eram vistos com desconfiança. O ócio, para o 

pobre, era crime como adverte o artigo 189, que promulgava: ―toda a pessoa de 

qualquer sexo ou idade que for encontrada sem ocupação, em estado de vagabundagem, 

será mandado se apresentar a autoridade policial para assinar o termo que trata o código 

do Processo Criminal‖. 

Percebe-se então que negros (as) foram alijados de todas as formas no processo 

de desenvolvimento do capitalismo, não tinham acesso a empregos, e quanto tinha eram 

subalternizados, não podiam se encontrar sem ocupação, nem aproveitar momentos de 

lazer, tendo as suas práticas médico-religiosas também criminalizadas. O objetivo era de 

extinguir/exterminar a raça negra. 

De acordo com Jacino (2012, p. 36): 

Outro instrumental importante para a compreensão da transição é a tese de 

que o ―mercado de trabalho livre‖ não se opôs ao ―mercado de trabalho 

escravo‖, ao contrário, somavam-se e tinham caráter complementar. O 

escravizado despontaria como trabalhador, mas sua força de trabalho não era 

negociada por ele no mercado. A condição de trabalhadores que não vendiam 

a sua força de trabalho teria, a partir do fim do tráfico, como consequência 

para os ex-escravizados, um destino incerto como trabalhadores. 

 

Isto é um processo de ―arcaização do moderno‖ e ―modernização do arcaico‖, 

elementos da velha estrutura social compondo a nova ordem. (FERNANDES, 1975). 

Para mostrar a situação degradante em que viviam negros e negras na cidade de 

São Paulo no pós-abolição, recuperamos um anúncio de emprego do Jornal Diário 

Popular de 1947, onde anunciava-se a contratação de uma empregada branca, isso é, as 

mulheres negras não eram contratadas nem para os trabalhos subalternizados. 
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Figura 3- Anúncio do Jornal Diário Popular – 1947. 

O anúncio acima é do ano de 1947, porém encontramos uma reportagem de 

2019 no site do Jornal O Tempo
23

, no qual consta um anúncio na cidade de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, onde o perfil a ser contratado para a vaga de cuidadora de 

idosos seria de mulheres que não sejam negras, nem gordas. 

 

Figura 4- Anúncio divulgado no site O tempo 

 

Percebe-se então que, o racismo se reinventa, se mostrando em novas formas, 

expondo que sempre houve a diferença de sexo no que diz respeito ao trabalho, algumas 

situações particulares ainda são vivenciadas pelas mulheres negras. Fernandes (2017), 

ressalta que para os homens foram ofertados os ―trabalhos sujos‖, trabalhos arriscados‖, 

a mulher negra mantinha a posição de doméstica, ora trabalhando nos afazeres 

domésticos, ora satisfazendo os desejos sexuais do patrão. À mulher negra foi dado o 

―papel‖ de objeto sexual, de ―mulata do carnaval‖, ―ama-de-leite‖, de criar os filhos dos 

brancos enquanto os seus estavam sendo criados sozinhos. 

Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que 

mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência 

simbólica de maneira especial sobre a mulher negra. Pois o outro lado do 

endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento 

em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a 

culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas 

de agressividade. É por aí, também, que se constata que os termos mulata e 

doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da 

situação em que somos vistas. (GONZALEZ, 1984, p. 228) 

 

 

Para Gonzalez (2020, p.202), ainda hoje podemos constatar como as escolas de 

samba, as gafieiras, as festas de largo, etc. são transadas como modernas senzalas onde 

                                                           
23

 Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/anuncio-de-emprego-em-bh-exige-candidatas-
que-nao-sejam-negras-ou-gordas-1.2261344. Acesso em 01/02/2021. 

https://www.otempo.com.br/cidades/anuncio-de-emprego-em-bh-exige-candidatas-que-nao-sejam-negras-ou-gordas-1.2261344
https://www.otempo.com.br/cidades/anuncio-de-emprego-em-bh-exige-candidatas-que-nao-sejam-negras-ou-gordas-1.2261344
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os ―sinhozinhos‖ brancos vão exercitar sua dominação sexual (e a indústria turística está 

aí mesmo para reforçar e lucrar com essa prática). Não é por acaso que o sistema criou a 

moderna profissão de mulata para as jovens negras continuarem a ser exploradas, agora, 

como ―produtos de exportação‖.  

Além disso, a abordagem de Lélia Gonzalez (1984) traz uma reflexão 

relacionando sexo, raça e classe denominada interseccionalidade, inscrevendo para o 

debate o mito da democracia racial a partir da figura da mulher negra. Para a autora, o 

discurso produzido em torno dos negros colocava a mulher negra em uma tríade: 

mulata, doméstica e mãe preta. 

Os textos só nos falavam da mulher negra numa perspectiva socioeconômica 

que elucidava uma série de problemas propostos pelas relações raciais. Mas 

ficava (e ficará) sempre um resto que desafiava as explicações. E isso 

começou a nos incomodar. Exatamente a partir das noções de mulatas, 

doméstica e mãe preta que estavam ali, nos martelando com sua insistência 

[...] (GONZALEZ, 1984, p.225). 

 

Para Abdias do Nascimento (2016), os (as) africanos (as) escravizados (as) só 

tinham um papel na sociedade que era correspondente à sua função na economia, ou 

seja, força de trabalho, isso quer dizer que eles não mereciam nenhuma consideração 

como seres humanos no que diz respeito à constituição de uma família. A proporção 

entre homens e mulheres era de uma mulher para cinco homens, e as poucas mulheres 

estavam impedidas de estabelecer qualquer estrutura familiar estável. 

A norma consistia na exploração da africana pelo senhor escravocrata, e este 

fato ilustra um dos aspectos mais repugnantes do lascivo, indolente e 

ganancioso caráter da classe dirigente portuguesa. O costume de manter 

prostitutas negro-africanas como meio de renda, comum entre os 

escravocratas, revela que além de licenciosos, alguns se tornavam também 

proxenetas
24

. (NASCIMENTO, 2016, p. 73) 

 

Além disso, Jacino (2008), em seu livro, O Branqueamento do trabalho, 

apresenta elementos importantes para pensarmos as circunstâncias em que viviam as 

mulheres negras na transição do trabalho escravizado para o trabalho livre. 

Uma das características do homem livre era a possibilidade de ser provedor 

da família, mas a realidade histórica da mulher negra livre teria sido de 

garantir a sua própria sobrevivência. Essa circunstância gerava tensões 

adicionais entre cônjuges, pois aquela mulher não se enquadrava no padrão 

que a sociedade branca exigia dela que o homem negro buscava como 

símbolo do ―branqueamento‖, que a possibilidade de ascensão social 

implicava. (JACINO, 2008, p. 30) 

 

Assim, ponderamos que, as mulheres negras, além das expropriações sofridas ao 

longo do tempo, sem emprego, morando em locais insalubres e trabalhando como 
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 Proxeneta: vulgarmente conhecido como cafetão, ou seja, procura e administra clientes para uma 

prostituta. 
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empregadas domésticas e amas de leite, ainda sofriam a exploração sexual vinda dos 

escravocratas. A mulher negra pagou e paga ainda hoje o preço da herança deixada por 

Portugal da estrutura patriarcal de família, sendo, como veremos mais adiante, 

considerada na contemporaneidade a parcela mais vulnerável da população brasileira.  

As mulheres negras brasileiras receberam uma herança cruel: ser o objeto de 

prazer dos colonizadores. O fruto desse covarde cruzamento de sangue é o 

que agora é aclamado e proclamado como ―o único produto nacional que 

merece ser exportado: a mulata brasileira‖. Mas se a qualidade do ―produto‖ 

é dita ser alta, o tratamento que ela recebe é extremamente degradante, sujo e 

desrespeitoso. (NASCIMENTO, 2016, p. 20) 

 

A história do Brasil foi construída através do etnocídio, das expropriações de 

povos originários, promovendo o apagamento da memória e o extermínio de tudo que 

representa a cultura do povo negro, indígenas e mulheres. Nunca houve cidadania ou 

democracia para o povo negro, os (as) negros (as) só estavam livres formalmente, mas 

não eram considerados cidadãos e não estavam incluídos no processo de 

―modernização‖ das cidades, o que nos leva ao seguinte questionamento: 

―desenvolvimento‖ para quem? 

 

Os negros viviam dentro dos muros da cidade e não participavam de seus 

dinamismos, a não ser como exceção que confirma a regra. Em consequência, 

o negro engolfa-se em uma terrível tragédia. Ele apenas estava presente, sem 

ser participante ou sendo participante de maneira ocasional. Essas condições 

histórico-sociais alimentaram a preservação de velhas estruturas sociais e 

mentais. (FERNANDES, 2017, p. 81) 

 

Ainda que o Brasil tenha sido o último país da América Latina a ―abolir‖ a 

escravidão, o racismo não deve ser visto como mera herança escravocrata, pois ele 

estrutura as relações sociais no capitalismo brasileiro e revitaliza-se em elementos 

dinâmicos trazidos para a contemporaneidade. Por ser um elemento estrutural e 

estruturante, o que observamos é que nunca houve um real rompimento com a ordem 

social escravocrata, mas a manutenção do racismo no contorno das relações sociais e de 

produção caracterizando a condição colonial permanente
25

.  

 

Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que 

tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas 

conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios 

para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. (ALMEIDA, 

2015, p. 25) 
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 Para Florestan Fernandes (1968, p. 26): essa condição se altera continuamente: primeiro, se prende ao 

antigo sistema colonial; depois se associa ao tipo de colonialismo criado pelo imperialismo das primeiras 

grandes potências mundiais. (...) O que varia, porque depende da calibração dos fatores externos 

envolvidos, é a natureza do nexo da dependência, a polarização da hegemonia e o poder de determinação 

do núcleo dominante.  
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Com a Proclamação da República em 1889 instaura-se o presidencialismo e o 

regime republicano e a promessa de um país democrático, promulga-se em 1891 a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que decreta em seu artigo 72 

inciso 2º que todos são iguais perante a lei. Juridicamente não haveria mais diferença de 

raça, sexo nem crença religiosa, mas na prática a vida não funcionava dessa forma, não 

para os (as) negros (as) e indígenas. 

Desta feita, o que podemos perceber é que o racismo é um elemento estruturante 

e estrutural das relações sociais e de produção do desenvolvimento do capitalismo no 

Brasil. Isso porque o desenvolvimento do capitalismo brasileiro não ocorreu de forma 

clássica, pois não houve uma Revolução Burguesa Clássica,
26

 já que não vivemos o 

feudalismo, como na Europa, por exemplo. O capitalismo no Brasil se deu pela via não 

clássica, se forjando, de acordo com Fernandes (2005) pelos padrões compósito de 

hegemonia burguesa e padrão dual de expropriação do excedente econômico, ou seja, 

houve uma superexploração da força de trabalho que alimentava tanto a economia 

interna, como a externa e a burguesia local conciliando os seus interesses com o 

imperialismo.  

A convergência de interesses burgueses internos e externos fazia da 

dominação burguesa uma fonte de estabilidade econômica e política, sendo 

esta vista como um componente essencial para o tipo de crescimento 

econômico, que ambos pretendiam, e para o estilo de vida política posta em 

prática pelas elites (e que servia de suporte ao padrão vigente de estabilidade 

econômica e política). Portanto, a dominação burguesa se associava a 

procedimentos autocráticos, herdados do passado ou improvisados no 

presente, e era quase neutra para a formação e a difusão de procedimentos 

democráticos alternativos, que deveriam ser instituídos (na verdade, eles 

tinham existência legal ou formal, mas eram socialmente inoperantes). 
(FERNANDES, 2005, p. 243) 

  

Isto é, houve uma conciliação entre a burguesia e as oligarquias agrárias voltada 

para atender as demandas dos países de capitalismo central, o que configurou o Brasil 

como país de capitalismo dependente. Para garantir os preços da produção cafeeira, o 

Estado comprava o excedente dessa produção com o dinheiro conseguido através do 

empréstimo feito aos organismos internacionais e, mais uma vez, para atender as 

demandas da oligarquia agrária.  

Considerando que a revolução burguesa envolve rupturas que não foram 

realizadas pela burguesia brasileira o que observamos é que o desenvolvimento das 
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 Em suas análises, Florestan Fernandes procurou distinguir a forma clássica da revolução burguesa, tal 

qual se operou nas sociedades capitalistas centrais e hegemônicas das transformações ocorridas nos países 

de economia dependente. Nas revoluções burguesas clássicas como a Francesa e a Inglesa, os 

mecanismos políticos, econômicos e ideológicos garantiram à burguesia o desenvolvimento das relações 

capitalistas de produção e o exercício da dominação social e da hegemonia política sobre os demais 

segmentos da sociedade contemporânea. 
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relações sociais foram dissociados da democracia de participação ampliada em 

detrimento de uma democracia restrita. Desta feita, no Brasil, "não se trata de ―restaurar 

a democracia, mas de instaurar a democracia", afirma Fernandes (1980, p. 30). 

Dessa forma, a constituição da burguesia brasileira se forjou em um estado de 

heteronomia econômica e cultural, ou seja, dependente e com a menor margem de 

autonomia possível em relação aos países imperialistas. A burguesia brasileira emergia, 

assim, com fortes traços do regime colonial e subordinada aos países de capitalismo 

avançado.  

A vista disso, apesar de viver em uma ordem social competitiva e arfar pela 

modernização e pelo ―desenvolvimento‖, a mentalidade da burguesia brasileira ainda 

era (e ainda é) a do senhor rural: uma burguesia plutocrática
27

 que exaltava a 

propriedade privada, fazendo com que a oligarquia cafeeira se transformasse na classe 

burguesa, operando o processo que Fernandes (1975) identificou como o 

aburguesamento do ―senhor rural‖.  

O esforço necessário para alterar toda a infraestrutura da economia parecia 

tão difícil e cara que esses setores sociais e suas elites no poder preferiram 

escolher um papel econômico secundário e dependente, aceitando como 

vantajosa a perpetuação das estruturas econômicas constituídas sob o antigo 

sistema colonial. (FERNANDES, 2009, p. 11) 

 

Dialogando com a obra de Trotsky, Florestan Fernandes (2005) considera que o 

capitalismo na dinâmica mundial se desenvolve de forma desigual e combinada, pois, o 

arcaico e o moderno se mesclam, realçando a desigualdade e rompendo com a ideia 

etapista ou linear do desenvolvimento. Há uma revitalização de elementos novos e 

velhos e por trás desse amálgama, uma política sendo conduzida, essa combinação é o 

próprio ―cálculo capitalista‖ inerente ao desenvolvimento do capitalismo pela relação 

estabelecida entre imperialismo e capitalismo dependente, como duas faces do mesmo 

projeto de dominação burguesa. 

Essa inserção subordinada e dependente do Brasil na ordem capitalista e 

imperialista implicou a sua adequação aos padrões de acumulação de capital, o que 

consequentemente intensificou a exploração e extração de mais-valor e precarizou as 

relações de trabalho. Tal processo instituiu uma forma política com determinações ―pelo 

alto‖, um Estado forte (leia-se violento e repressor) se impondo a uma sociedade civil 

fraca. O Estado não tinha apenas uma forma autocrática, mas também um caráter 

autocrático, isto é,  

                                                           
27

Plutocracia: sistema político no qual o poder é exercido pelo grupo mais rico. 
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A burguesia brasileira estabeleceu uma associação mais íntima com o 

capitalismo financeiro, reprimiu com violência qualquer ameaça operária e 

transformou o Estado no seu instrumento. Assim, configurou uma 

―dominação heterogênea e compósita‖ que não rompeu com a dependência e 

reorganizou o padrão de dominação externa, fazendo com que ―o passado se 

repita no presente‖ pelo caráter ―autocrático e opressivo da dominação 

burguesa‖. (FERNANDES, 2005, p. 255) 

 

O caráter autocrático, opressivo e racista do capitalismo brasileiro pode ser 

verificado nos valores e ideologias das elites nativas do poder (oligarquia) e o pensar e 

agir fundamentados na mentalidade capitalista, ou seja, repressão aos movimentos 

organizados pela classe trabalhadora e de ―democracia para os mais iguais‖ 

(FERNANDES, 2019, p. 61).  

Assim, a passagem para o sistema monopolista se deu fortalecendo o Estado 

burguês sem a participação da classe operária, a burguesia oligárquica forjava uma 

aliança com o imperialismo e o latifúndio. Essa junção teve como base a transplantação 

de padrões ibéricos adaptados ao trabalho dos nativos ou a escravidão, ou seja, havia 

uma expansão urbana forjada num pensamento colonial que defendia a ordem social 

competitiva e o sistema de castas e estamentos, no qual não há mobilidade social. 

As revoluções burguesas ―atrasadas‖ caracterizam-se pelo fato de que a sua 

direção política foi monopolizada por burguesias ultraconservadoras e 

dependentes que, ao fechar o circuito político à participação das massas 

populares e selar uma associação estratégica com o imperialismo, acabaram 

por associar capitalismo e subdesenvolvimento. (SAMPAIO JÚNIOR, 2001, 

p.2). 

 

 Ao converter a apropriação privada dos meios de produção e a mercantilização 

do trabalho, a organização capitalista condicionou a estratificação social que gerava a 

sociedade de classes, dividida entre os detentores dos meios de produção e os 

possuidores apenas da força de trabalho, sendo que as chances de ascensão social 

permaneciam quase inexistentes. 

De fato, a economia capitalista dependente está sujeita, como um todo, a uma 

depleção permanente de suas riquezas (existentes ou potencialmente 

acumuláveis), o que exclui a monopolização do excedente econômico por 

seus próprios agentes econômicos privilegiados. Na realidade, porém, a 

depleção de riquezas se processa à custa dos setores assalariados e destituídos 

da população, submetidos a mecanismos permanentes de sobre-apropriação e 

sobre-expropriação capitalistas. (FERNANDES, 1975, p.45). 

 

Essa estratificação classifica quem entra e quem não entra no mercado de 

trabalho assalariado, isto é, quem não entra se transforma em ―condenado do sistema‖. 

Todavia, como a ―modernidade‖ não rompe com o antigo sistema colonial, pois, os 

dinamismos da sociedade de classes no capitalismo dependente se relacionam com a tal 

modernidade em condições negativas, a manutenção da ordem social competitiva só se 
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dá assegurando a renda, o prestígio e o poder da classe dominante, o que 

consequentemente aumenta ainda mais a desigualdade social e racial. 

Doutro lado, as ―novas fronteiras‖ não escondem mais o que significa a 

―liberdade‖, inerente ao capitalismo dependente: a persistência da 

satelitização numa era em que ela requer, para manter-se e alastrar-se, o 

endurecimento político e por vezes a militarização do Estado, com a 

transformação do presidencialismo autoritário e das ditaduras tradicionais em 

formas dissimuladas de fascismo ou parafascismo. A América Latina 

encontra sua modernidade- o que alguns interpretam como o ―momento 

decisivo da história‖ – mas sob convulsões econômicas, sociais e políticas 

perturbadoras. (FERNANDES, 1975, p. 66) 

 

Reforçando a estrutura colonial vivida na escravidão, a ―modernidade‖ custou 

um preço muito alto para aqueles que não foram inseridos na sociedade de classes, os 

(as) negros (as) sempre sentiram o peso da estrutura de um Estado racista, quer seja no 

regime escravista ou na ordem social competitiva, não foram de forma alguma incluídos 

no ―desenvolvimento‖.  

Por isso, para Almeida (2015), o racismo é estrutural e uma relação de poder que 

se manifesta em circunstâncias históricas, já que para que ele se perpetue é preciso o 

aparato do Estado, que utiliza a política, mas não se restringe a ela. Mantendo a vigência 

do antigo sistema colonial para não destruir o caráter explorador da colonização, 

acentua-se o caráter autocrático, racista e reacionário do Estado, a favor da repressão e 

em nome da ―ordem‖, agudiza-se o racismo estrutural. 

O que quer dizer que o capitalismo selvagem da periferia contém a sua razão 

política intrínseca: salta do tradicionalismo para uma modernização 

ultrarreacionária. O mandonismo se converte com a ‗modernidade‘ em 

autoritarismo sem máscara, o que transforma o caráter do despotismo 

burguês, que se desprende da dominação racional com relação a fins e 

valores para se configurar como uma dominação abertamente autocrática. 

(FERNANDES, 2006, p.125) 

 

O racismo e o autoritarismo são constantes no pensamento social e político 

brasileiro, a inferiorização social e racial dos (as) negros (as) e indígenas reproduzida 

pelo aparelho racista do Estado e endossado pelo racismo científico engendraram uma 

imagem de negros (as) e indígenas como raças selvagens e inferiores, fazendo da 

miscigenação das raças uma alternativa de ―embranquecimento‖ da sociedade.  

O mito da democracia racial por muito tempo embasou a tese de que, no Brasil, 

negros (as), brancos, indígenas e tantas outras raças conviviam harmonicamente, essa 

teoria foi endossada por algumas obras escritas no século XX, como a famigerada obra 

de Gilberto Freyre, Casa Grande-Senzala, que é uma das mais relevantes no que tange a 

afirmação da teoria da democracia racial,  
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(...) Gilberto Freyre antecipava-se na elaboração de uma interpretação social 

do Brasil através das categorias casa-grande e senzala, colocando a nossa 

escravidão como composta de senhores bondosos e escravos submissos, 

empaticamente harmônicos, desfazendo, com isso, a possibilidade de se ver o 

período no qual perdurou o escravismo entre nós como cheio de contradições 

agudas, sendo que a primeira e mais importante e que determinava todas as 

outras era a que existia entre senhores e escravos.(MOURA, 2019, p. 40) 

 

Esse mito foi utilizado pelas elites, no intuito de esconder a realidade brasileira 

que mostrava desde cedo uma acentuada desigualdade não só econômica e social, mas 

principalmente racial, vivida no país. A manutenção das estruturas coloniais que 

remetem à escravidão, tinham como objetivo continuar garantindo riqueza, prestígio 

social e poder à classe dominante. 

 

Os fatos- e não as hipóteses – confirmam que o mito da democracia racial 

continua a retardar as mudanças estruturais. As elites, que se apegaram a ele 

numa fase confusa, incerta e complexa de transição do escravismo para o 

trabalho livre, continuam a usá-lo como expediente para ―tapar o sol com a 

peneira‘ e de autocomplacência valorativa. Pois, consideremos: o mito- não 

os fatos- permite ignorar a enormidade da preservação de desigualdades tão 

extremas e desumanas, como são as desigualdades raciais no Brasil. 

(FERNANDES, 2017, p.33/34) 

 

Clóvis Moura (2019), ressalta como a literatura e os romancistas ajudaram na 

construção dessa imagem estereotipada que é a reprodução desse pensamento social 

brasileiro, o ideal de beleza e os valores dos brancos.  

A finalidade dessa postura era, de um lado, descartar o negro como ser 

humano e heroico para colocá-lo como exótico-bestial da nossa literatura, e, 

de outro, fazer-se uma idealização do índio em oposição ao negro. Não se 

abordava o índio que se exterminava nas longínquas dimensões geográficas 

daquela época destruído pelo branco. O índio do romantismo brasileiro, era, 

por tudo isso, uma farsa ideológica, literária e social. (MOURA, 2019, p. 51)   

  

A dominação tem várias facetas, incluindo o campo ideológico, pois há nesse 

processo uma captura da subjetividade do indivíduo, que por ter a sua identidade e 

memória suprimidas, o objetivo é que ele não se reconheça como negro e quando se 

reconhece, começa um processo de negação das suas origens e de sua ancestralidade, 

porque o padrão cultural e social não é um padrão negro e sim um padrão branco, 

europeu. Se a formação cultural é construída através da história, de registros, e os 

negros e os indígenas sofreram o apagamento dessa memória, como se reconhecer? A 

história é escrita por uma elite dominante branca. Lélia Gonzalez (1984) utiliza a 

psicanálise para elucidar esse processo, destacando a importância de conhecer as noções 

de memória e consciência. 

Como consciência a gente entende o lugar do desconhecimento, do 

encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o 

discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como o 
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não-saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história 

que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se 

estrutura como ficção. Consciência exclui o que memória inclui. Daí, na 

medida em que é o lugar da rejeição, consciência se expressa como discurso 

dominante (ou efeitos desse discurso) numa dada cultura, ocultando 

memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como a 

verdade. (GONZALES, 1984, p. 226) 

 

O discurso dominante ou os efeitos desse discurso ocultam a memória e contam 

uma história que não é verdade, pois existe um profundo silenciamento sobre a história 

do povo negro a partir da perspectiva das relações raciais. Os (as) negros (as) e 

indígenas tiveram suas memórias destruídas, a destruição dos quilombos, o genocídio de 

indígenas e o aniquilamento das aldeias indígenas, tudo isso que faz parte da memória, 

foi apagado. O capitalismo precisa promover esse apagamento para se desenvolver e 

reproduzir, a história do Brasil é a história do genocídio e precisamos urgentemente 

recuperar a história desse povo. 

―A classe dominante se apropria até da história, que conta uma versão 

açucarada dos acontecimentos passados, ignorando as lutas do povo, 

elegendo heróis da elite e deixando de lado aqueles saídos do povo.‖ 

(BENEDITO, 2011, p.13) 

 

Para Moura (2019) e Gonzales (1984), o escritor Oliveira Vianna, através de 

suas obras, endossou a relação entre o autoritarismo e o racismo deixando nítido quais 

eram os objetivos das classes dominantes, ―os mais altos interesses nacionais impõem 

que se faça entrar no país o maior número possível de elementos étnicos superiores, a 

fim de que no epílogo do caldeamento possamos atingir um tipo racial capaz de arcar 

com as responsabilidades de uma grande situação‖
28

. Esse texto foi escrito após a 

implantação do Estado Novo como justificativa para o autoritarismo e para a 

continuação das estruturas oligárquicas. 

 ―Esta política fenotípica procurou e procura fazer com que os componentes de 

grupos específicos negros fujam das suas origens, procurando assimilar a escala de 

valores e padrões brancos‖ (MOURA, 1983, p. 126). 

O autoritarismo, racismo e superexploração da força de trabalho marcante nas 

relações de dominação no capitalismo dependente, aniquilam as possibilidades de uma 

―revolução contra a ordem‖ e apresentam o mínimo possível de ações constitutivas da 

―revolução dentro da ordem‖ tendo como características o uso da violência e uma 

democracia restrita, ou seja, a repressão é imposta, entre outras, pela militarização do 

Estado, excluindo qualquer possibilidade de aspiração democrática.  

A questão da democracia começa por ser um desafio a desobediência civil 

sistemática e generalizada, gerando no presente a negação da ditadura de 
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 Retirado do livro O Estado Autoritário e a Realidade Nacional. Rio de Janeiro: José Olympio. 1960. 
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minorias poderosas e sua substituição por uma democracia organizada pela e 

para a maioria, pois não poderá haver democracia em outras condições. 

(FERNANDES,1980, p. 129) 

Conforme Fernandes (1975) acentua, a revolução dentro da ordem seria 

realizada dentro dos marcos das relações capitalistas, possibilitando uma ampliação da 

participação política da classe trabalhadora com objetivo de superar a ordem burguesa. 

Já a revolução contra a ordem seria no sentido do socialismo, contra a ordem burguesa e 

contra o capitalismo, transformando de forma estrutural a sociedade capitalista.  

A burguesia ganhava, assim, as condições mais vantajosas possíveis (em 

vista da situação interna): 1º) para estabelecer uma associação mais íntima 

com o capitalismo financeiro internacional; 2º) para reprimir, pela violência 

ou pela intimidação, qualquer ameaça operária ou popular de subversão da 

ordem (―mesmo como uma revolução democrático-burguesa‖); 3º) para 

transformar o Estado em instrumento exclusivo do poder burguês, tanto no 

plano econômico quanto nos planos social e político.  (FERNANDES, 2005, 

p. 255) 

No afã de expandir a ordem social competitiva, algumas frações da burguesia 

transformaram a abolição da escravidão em uma revolução dos ―brancos‖ para atingir 

objetivos dos ―brancos‖, com o intuito não de extinguir a escravidão propriamente dita, 

mas de através dela, impulsionar a economia e se organizar como nação. Não houve 

colapso e sim uma transição.  

O que muitos autores chamam, com extrema impropriedade, de crise do 

poder oligárquico não é propriamente um ―colapso‖, mas o início de uma 

transição que inaugurava, ainda sob a hegemonia da oligarquia, uma 

recomposição das estruturas do poder, pela qual se configurariam, 

historicamente, o poder burguês e a dominação burguesa. Essa recomposição 

marca o início da modernidade, no Brasil (...) (FERNANDES, 2005, p. 

239). 

Além de não inserir os (as) negros (as) na sociedade de classes, o capitalismo 

promove o apagamento da memória desses povos como forma de se reproduzir e 

criminalizar a resistência, para dessa forma impedir qualquer ameaça de revolução 

contra a ordem, incluindo a queima de arquivos. 

Ruy Barbosa manda queimar os arquivos e o governo entra em entendimento 

com países europeus para conseguir substituir a nossa população egressa da 

senzala por outra branca. Entra, então, em funcionalidade a ideologia do 

branqueamento, que nada mais é do que uma tática para desarticular 

ideológica e existencialmente o segmento negro a partir da sua autoanálise. 

(MOURA, 1993, p. 126) 

 

 Pensamentos embasados no determinismo biológico ou geográfico deram início 

ao racismo científico, ou seja, a cor da pele e o clima da região que morava serviam 

para justificar certos tipos de comportamentos considerados ―imorais‖, essas 

características coincidentemente eram pele, olhos e cabelos escuros e mandíbulas 
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volumosas. Esses estudos embasaram a criminologia científica no final do século XX. 

Famoso pela obra ―O Homem Delinquente‖, Cesare Lombroso ficou conhecido por ter 

sido forte influenciador do Direito Penal Brasileiro. 

Para Almeida (2015), o termo raça é um fenômeno da modernidade, que 

remonta a meados do século XVI, sendo assim, a história da raça é a história da 

constituição política e econômica das sociedades contemporâneas. A expansão burguesa 

e a consequente cultura renascentista transformaram o europeu no homem universal e, 

consequentemente, os outros homens em ―versões‖ menos evoluídas do ser humano. 

Essa busca incessante pela civilização, modernidade e liberdade desembocou no 

colonialismo, o plano era levar civilização para os considerados primitivos, mesmo que 

para isso houvesse mortes e expropriações.  

Ora, é nesse contexto que a raça emerge como um conceito central para que a 

aparente contradição entre a universalidade da razão e do legado iluminista, o 

ciclo de morte e destruição do colonialismo e na escravidão possam operar 

simultaneamente como os fundamentos irremovíveis da sociedade 

contemporânea. (ALMEIDA, 2015, p.22) 

A classificação pela raça surgiu como justificativa para o extermínio das raças 

consideradas inferiores, como aconteceu com negros (as) e indígenas que foram 

comparados com animais. 

Sobre os indígenas americanos, a obra de Cornelius de Pauw, é emblemática. 

Para o escritor holandês do século XVIII, os indígenas americanos ―não têm 

história‖, ―são infelizes‖, ―degenerados‖, ―animais irracionais‖ e cujo 

temperamento é tão úmido quanto o ar e a terra que vegetam. Já no século 

XIX, um juízo parecido com o de Pauw seria feito pelo filósofo Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel acerca dos africanos que seriam ―sem história‖, 

―bestiais‖ e ―envoltos em ferocidade e superstição‖. (ALMEIDA, 2015, p. 

22) 

  

Dessa forma, examinar a formação social brasileira pressupõe apreender que 

raça e classe estão imbricadas entre si, e que o Estado utiliza o seu aparato ideológico 

para acentuar as desigualdades raciais e sociais. As classes subalternadas passam pelo 

temor da coerção do Estado, o uso do aparato repressivo não deixa para a classe 

trabalhadora nem os direitos fundamentais. 

O período da Primeira República no Brasil que compreende os anos de 1889 a 

1930 foi marcada pelo uso da coerção do Estado, as expressões da questão social
29

 eram 

vistas como ―caso de polícia‖ para garantir a hegemonia da classe que detinha o poder 

                                                           
29

 (...) não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu 

ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e 

repressão. (Iamamoto; Carvalho, 1995, p. 77) 
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econômico e político. Para Carvalho (2000), o período pós-abolição foi marcado por 

lançar a mão de obra escrava no mercado de trabalho livre que estava em formação, o 

que fez aumentar o número de desempregados (as) e subempregados (as). Esses 

trabalhadores expropriados de suas terras, a maioria expulsos (as) das fazendas de café, 

foram morar nos grandes centros, habitando cortiços, moradias insalubres e precárias. 

Como forma de resistência e reivindicando melhores condições de vida, nesse 

mesmo período tiveram início as primeiras formas de organização da classe operária no 

final do século XIX, tendo ocorrido dois importantes Congressos, o primeiro, 

Congresso Socialista Brasileiro em 1892 e em 1906, o primeiro Congresso Operário 

Brasileiro.  

O Brasil passava por uma transformação rumo a industrialização e 

modernização, dessa forma, a nova ideologia do trabalho vinha acompanhada de 

vigilância e repressão por parte do Estado, exercidos por autoridades policiais e 

judiciárias, com o intuito de moldar a força de trabalho às exigências do capital. 

 

Era necessário que o conceito de trabalho ganhasse uma valoração positiva, 

articulando-se então com conceitos vizinhos como os de ―ordem‖ e 

―progresso‖ para impulsionar o país no sentido do ―novo‖, da ―civilização‖, 

isto é, no sentido da constituição de uma ordem social burguesa. O conceito 

de trabalho se erige, então, no princípio regulador da sociedade, conceito este 

que aos poucos se reveste de roupagem dignificadora e civilizadora. 

(CHALHOUB, 2001, p. 48) 

 

No entanto, o controle no que diz respeito ao trabalho se expandiu para os 

momentos e lugares de sociabilidade desses indivíduos. Conforme indica Mattos 

(2008), esse processo atingiu também os espaços de sociabilidade e moradia da classe 

operária, incidindo sobre os padrões de conduta familiar e social.   

Chalhoub (2001), afirma que aqueles que não possuíam trabalho e apresentavam 

algum comportamento interpretado como rebeldia, foram estigmatizados como sendo a 

―classe perigosa‖, ―vadios‖, ―promíscuos‖, indivíduos que precisavam ser corrigidos 

através do encarceramento para se transformarem em trabalhadores. Qualquer ameaça 

de oposição da classe trabalhadora aos interesses hegemônicos da classe burguesa, era 

enfrentada com repressão, a frase ―questão social como caso de polícia‖, dita pelo então 

Presidente da República Washington Luís, sintetiza o pensar e agir do Estado.  

No Brasil, a desigualdade racial é marcante, então, os considerados ―vadios‖, 

―classe perigosa‖ eram, em sua esmagadora maioria, negros (as), que desde os tempos 

da escravidão não tiveram oportunidades de trabalho dignas, se vendo obrigados a 

procurar meios alternativos de sobrevivência.  
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Como forma de punir os hábitos e costumes da população negra, foi criada em 

1937 a ―Seção de Entorpecentes Tóxicos e Mistificação, para combater as práticas dos 

cultos de matriz africana, umbanda e candomblé e o uso da maconha, criminalizando o 

que eles denominaram de ―baixo espiritismo‖, incluindo o samba e a capoeira, como 

forma de apagar e reprimir a cultura afro e indígena. (BARROS, PERES, 2011) 

A criação da Inspetoria de Entorpecentes e Mistificações, em 1937, 

denunciava: o setor responsável por perseguir as religiões era o mesmo para 

reprimir o comércio e consumo de tóxicos. A Inspetoria representava a 

repressão conjunta de tudo que pudesse levar à ―loucura‖, à ―alienação‖, à 

―doença mental‖ e ao ―crime‖. A associação entre magia e loucura era 

absolutamente comum pois reinava a ideia de que o meio era promíscuo: o 

local, as pessoas, a música, a dança, tudo era favorável à degeneração mental. 

(SAAD, 2015, p. 121) 

 

A repressão tinha caráter racial, pois, além da perseguição e intolerância 

religiosa com relação às religiões de matriz africana, houve também a destruição de 

cortiços, jogos de bicho, a proibição de práticas como a capoeira e a obrigatoriedade das 

vacinas também faziam parte do mecanismo de controle dos pobres.  

Com relação à economia, após os anos 1930 há uma tripla pressão, externa 

quando da expansão do capitalismo monopolista internacional; interna, através da 

pressão do proletariado e das massas populares e a terceira, intervenção direta do Estado 

na esfera econômica que culminou no Golpe Militar de 1964. 

A tomada de poder por Getúlio Vargas (1930 – 1945) aconteceu após a 

Revolução de 1930, que destituiu o Presidente Washington Luís e impediu a posse de 

Júlio Prestes, apoiado pela oligarquia e pelos tenentistas. Governo marcado pelo 

populismo
30

 aprofundou a intervenção do Estado na economia a partir da legislação 

social e do trabalho, atendendo a interesses de várias camadas da sociedade, entre elas a 

burguesia oligárquica. 

Do ponto de vista político, a centralização do poder é a grande marca de 

Getúlio, que implementa um ―governo forte‖ e inaugura um discurso 

nacionalista, tendo em vista transferir para si as bases de poder arraigadas nos 

regionalismos, de que São Paulo é o exemplo mais típico. A centralização já 

dá mostras, a partir do governo provisório (1930-1934) e se acentua ainda 

mais com seu segundo golpe – em 1937, conhecido como ―Estado Novo‖ - a 

pretexto da manutenção da ―segurança nacional‖ que estaria ameaçada pelo 

levante comunista de 1935. (SANTOS, 2012, p. 73) 

 

A ―ameaça‖ do comunismo colocava em risco a ―ordem e o progresso‖, dessa 

forma, em nome da manutenção da ―segurança nacional‖, o uso da militarização do 

                                                           
30

 Populismo é um conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao "povo", geralmente 

contrapondo este grupo a uma "elite". Não existe uma única definição do termo, que surgiu no século 

XIX e tem obtido diferentes significados desde então. 
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Estado é frequente, os militares davam ―o tom da conversa‖ tendo papel fundamental na 

sua ascensão e queda.  

1930 marca também a mudança de orientação quanto às respostas estatais 

para a ―questão social‖. Muito embora situe as primeiras medidas de 

legislação sobre o trabalho na República Velha, o período que vai até 1945 é 

considerado como um marco em relação ao volume e perfil diferenciado que 

esta legislação vai assumir como resposta à ―questão social‖. Na Constituição 

de 1934, o Estado tanto preservaria os direitos sociais quanto regularia os 

contratos de trabalho (com a carteira de trabalho), as profissões e os 

sindicatos, através do Ministério do Trabalho e essas características ficariam 

conhecidas, juntamente com o ―controle ideológico‖ do governo sobre os 

sindicatos, como corporativismo sindical. (SANTOS, 2012, p. 75) 

 

As lutas populares e a constante reivindicação dos direitos da classe trabalhadora 

mudavam a forma como o Estado tratava as ―expressões da questão social‖. O objetivo 

do Estado era negar e reprimir a questão social como forma de escamotear a luta de 

classes e os conflitos existentes, mas com a pressão vinda da classe trabalhadora, essa 

época ficou marcada pelo reconhecimento oficial dos sindicatos dos trabalhadores. 

O Brasil passava, então, para o período que ficou conhecido como republicano 

democrático (1945-1964), que tem início pela posse de Dutra e é regido pela 

Constituição aprovada em 1946, havia interesse na privatização do Estado e é quando o 

Brasil passa para a industrialização pesada. 

O processo de redemocratização que sucede a queda do Estado Novo traz 

novamente o traço de uma transformação ―pelo alto‖, de acordo com Vianna 

(1978). Para Fausto (1997, p. 389), ―essas e outras circunstâncias fizeram 

com que a transição para o regime democrático representasse não uma 

ruptura com o passado, mas uma mudança de rumos, mantendo-se muitas 

continuidades‖. (SANTOS, 2012, p. 76) 

 

Para Fernandes (2006, p. 14), 

Nesse momento, constituem-se concomitantemente as bases materiais sobre 

as quais repousa o poder da burguesia, assim como as estruturas políticas – o 

Estado- através das quais a dominação e o poder burguês se expressarão e se 

exercitarão como um poder unificado, como interesses especificamente de 

classe [que], podem ser universalizados, impostos por mediação do Estado a 

toda comunidade nacional e tratados como se fossem os interesses da Nação 

como um todo.  

 

Todo esse processo se consolida com o golpe civil-militar de 1964, que tinha 

suporte na ―doutrina da Segurança Nacional‖ e sob argumentação de ―purificar a 

democracia‖ de seus elementos subversivos. (Santos, 2012, p. 85).  

Vários elementos sociopolíticos têm estreita relação com a estrutura econômica 

do capitalismo dependente, é uma ordem social que se mostra anti-nacional e anti-

democrática, evidenciando, a cada momento, a sua blindagem ultra-conservadora e 

permanentemente dependente. Essas características fazem parte da condição colonial 

permanente, no qual as estruturas econômicas e sociais ficam intactas e essa condição 
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vai se redefinindo durante a história com a heteronomia econômica, social e política 

constante.  

Essa blindagem ultraconservadora juntamente com o caráter racista e opressor 

da burguesia brasileira é expressa através do Estado cada vez mais autocrático e 

violento, que vai incidir diretamente nos rumos da construção da política de controle 

aos psicoativos, leia-se, controle aos corpos negros/pobres/periféricos. 

De acordo com Boarini e Machado (2013), as políticas públicas de combate aos 

psicoativos no Brasil são recentes, pois até a década de 20 não havia nenhuma 

regulamentação oficial com relação ao uso das substâncias consideradas ilícitas, que 

teve o seu marco no processo de industrialização. 

Segundo Carvalho (2011), a primeira lei específica sobre psicoativos no Brasil 

foi sancionada pelo Presidente Epitácio Pessoa. O Decreto nº 4.294, de 6 de julho de 

1921: 

[...] estabeleceu penalidades para os contraventores na venda de cocaína, 

ópio, morfina e seus derivados; criou um estabelecimento especial para 

internação dos intoxicados pelo álcool ou substâncias venenosas; estabeleceu 

as formas de processo e julgamento e mandou abrir os créditos necessários 

[...] (Diário Oficial da União, 1921, p. 13407). 

 

 Com a criação da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes (CNFE) 

em abril de 1936 e a criação do decreto 780, designava-se ao Estado brasileiro ―cuidar 

da higiene mental e lutar contra os venenos sociais‖. De acordo com Carvalho (2011), a 

CNFE encomendou várias pesquisas sobre o ―problema das drogas‖, algumas foram 

publicadas, entre elas a Maconha (Coletânea de Trabalhos Brasileiros), organizada pelo 

Serviço Nacional da Educação Sanitária. 

[...] mais precisamente em 1938, foi publicada uma regulamentação sobre 

drogas que reconhecia a necessidade de fiscalizar o uso de entorpecentes. 

Essa regulamentação foi estabelecida no Decreto Lei n.º 891, que reafirmava 

a condenação do ópio e da cocaína e incluía nessa classe drogas como a 

maconha e a heroína. Quanto ao uso, o mesmo documento classificou a 

toxicomania como ―doença de notificação compulsória‖, que não podia ser 

tratada em domicílio. Nesses casos, ou até mesmo nos de intoxicação por 

bebidas alcoólicas, a internação em hospital psiquiátrico era tida como 

obrigatória quando determinada pelo juiz, ou facultativa, como indica o 

artigo 29, parágrafo 1º, do Decreto (Brasil, 1938). (BOARINI, MACHADO, 

2013, p. 583) 

 

Esse decreto, que definia que a internação compulsória se daria nos casos de 

toxicomania por entorpecentes ou em outros casos, quando fosse adequado ao enfermo 

ou conveniente à ordem pública, ia ao encontro às aspirações do Governo Getúlio 

Vargas para conter comportamentos desviantes e manter o foco no trabalho. 

Em 1940 foi editado o Código Penal, que previa o crime de tráfico e de posse de 

substâncias entorpecentes, punido com reclusão de um a cinco anos. As infrações 
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entraram na categoria dos crimes contra a saúde pública. Em 1964 adicionou-se ao 

crime a ação de ―plantar‖, e em 1968 incluiu-se ―preparar ou produzir‖, explicitando-se, 

ainda, que as mesmas penas se aplicariam a quem trouxesse consigo, ―para uso 

próprio‖, substâncias entorpecentes. 

Segundo Boarini, Machado (2013) cria-se em 1976 a lei 6.368, que estimulava 

ações referentes à prevenção e à repressão ao tráfico e ao uso indevido de substâncias 

entorpecentes causadoras de dependência física ou psíquica. Essa lei retirou o caráter 

compulsório dos tratamentos hospitalares, mas intensificou a utilização de 

medicamentos no tratamento de usuários de psicoativos. Essas primeiras décadas do 

século XX evidenciam que a problemática das drogas no Brasil esteve, em grande parte 

de sua história, mais conectada às questões de segurança do que às de saúde pública, 

tendo como enfoque a repressão em detrimento da prevenção. 

Esse posicionamento estava de acordo com o cenário internacional, 

principalmente dos Estados Unidos, que em 1971 através do Presidente Nixon declarou 

os psicoativos como o inimigo número um, estava instaurada a ―Guerra às Drogas‖. 

Em 1980 foi instituído o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 

Repressão de Entorpecentes, através do Decreto nº 85.110, o qual normatizou o 

Conselho Nacional de Entorpecentes - COFEN. O Fundo de Prevenção, Recuperação e 

de Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB) veio com a Lei nº 7.560, de 1986, sendo 

constituído, entre outros, pelos bens e valores apreendidos no contexto do tráfico de 

drogas, tanto aqueles utilizados para as atividades ilícitas, como delas provenientes. 

Este Fundo originou o atual Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD). 

A Secretaria Nacional de Entorpecentes foi criada em 1993, através da Lei nº 

8.764, sendo um órgão de supervisão, acompanhamento e fiscalização da execução das 

normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Entorpecentes, bem como de promoção 

da integração do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de 

Entorpecentes aos órgãos dos Estados e Municípios que exerçam atividades nesses 

aspectos. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Lei considere crime 

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, 

XLIII).  O Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) foi transformado no 

Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), em 1998, e foi criada a Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD) que, em 2002, mobilizou diversos atores envolvidos com o tema 

para a reformulação da política de drogas brasileira. Assim, por meio do Decreto 
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Presidencial nº 4.345 de 26 de agosto de 2002, foi instituída pela primeira vez uma 

Política Nacional Antidrogas (PNAD). 

Em 2004, foi formulada uma nova Política Nacional sobre Drogas, que, baseada 

na Lei nº 10.409/2002, estabeleceu os fundamentos, os objetivos, as diretrizes e as 

estratégias indispensáveis para que os esforços voltados para a redução da demanda e da 

oferta de drogas pudessem ser conduzidos de forma planejada e articulada. 

Em 2006, foi aprovada a Lei nº 11.343, que institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e prescreveu medidas para prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Conhecida 

como a nova lei de drogas, tem como principal destaque a diferença do tratamento penal 

entre usuários e traficantes. Para os usuários essa lei despenalizou o consumo, 

substituindo a pena privativa de liberdade pela perda restritiva de direitos. Já para os 

traficantes, elevou a pena mínima de três para cinco anos de reclusão. 

De acordo com Braga (2017),  

[...] a Lei 11.343/06 foi aprovada com a intenção dos legisladores de 

diferenciar a figura do traficante à figura do usuário (e dependente), 

deslocando esse para o sistema de saúde e assistência social enquanto o 

traficante seria firmemente penalizado. Observa-se no texto legal, o usuário 

de drogas através de uma perspectiva médico-social, visto como indivíduo 

vulnerável e que deve ser objeto de políticas de saúde e sociais, porém a 

conduta permanece criminalizada. Quanto ao traficante verifica-se uma 

perspectiva punitiva, mantendo a antiga figura estigmatizada que simboliza o 

―mal‖ e fornece o desejo aos ―usuários vulneráveis‖. 

 

O art. 28 define quem é o usuário/dependente: ―quem adquire, guarda, tem em 

depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar‖, sendo passivo de penas como 

advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida 

educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.  

Quanto ao traficante, o art. 33 o define enumerando as ações de ―importar, 

exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, 

ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 

consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar‖. 

No entanto, a Lei prevê que, para determinar se a droga se destina a consumo 

pessoal ou para traficar, o juiz observará a natureza, a quantidade da substância 

apreendida, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e 

pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Essa modificação na 

legislação teve um reflexo negativo no aumento dos índices do encarceramento em 
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massa, que tem sexo, raça e classe. Esse ―abrandamento‖ das penas com relação aos 

usuários e o acirramento das penas para traficantes é considerado fator chave para o 

aumento da população carcerária negra, pois protege os (as) brancos (as) e encarcera os 

(as) negros (as). 

Dito isso, no recorte de sexo, de acordo com a INFOPEN (2018), de 2000 a 

2017, o número de mulheres em situação de cárcere aumentou 675% nesse período. 

Com relação à faixa etária, 25,22% têm entre 18 e 24 anos e 22,11% entre 25 e 29 anos. 

No que diz respeito ao recorte racial, 63,55% se declararam negras. Dessas mulheres, 

aproximadamente 64% foram presas por tráfico de drogas, uma diferença alarmante 

com relação ao segundo motivo dos delitos que é o roubo, que aparece com 15%. 

Geralmente essas mulheres são presas levando psicoativos para os seus companheiros 

na prisão. 

Como foi possível perceber essa violência sexista não é algo que começou agora, 

tem raízes coloniais que se transfiguram na contemporaneidade. As mulheres negras 

foram alijadas não só das oportunidades de conseguir um trabalho digno, como também 

foram expropriadas das profissões que já exerciam, como curandeiras, benzedeiras e 

parteiras e atualmente representam grande parte da população carcerária brasileira. 

Como veremos no próximo capítulo, o capitalismo se estrutura a partir dos elementos de 

expropriação que oprimem e seccionam a divisão social do trabalho, criminalizando 

hábitos e costumes como práticas médico-religiosas de povos originários, entre elas o 

uso medicinal da maconha, ou seja, tudo que representa ameaça a ordem social vigente. 

 

CAPÍTULO 2- PATRIARCADO, EXPROPRIAÇÕES E SABERES 

 

Introdução  

Esse capítulo objetiva demonstrar a relação existente entre o uso das plantas na 

medicina popular e nos rituais religiosos que tiveram as mulheres como protagonistas 

por terem sido as primeiras curandeiras. Tendo em vista o sistema de opressão 

capitalismo-racismo-patriarcado, analisaremos como o desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro promove a expropriação de saberes e conhecimentos ancestrais 

como forma de exterminar elementos importantes da cultura negra e indígena. 

 

2.1- Negros (as) e indígenas: os guardiões (ães) do saber 

―Ó que lua tão bonita lá no céu vem clarear, ele é caboclo, é caboclo curador, cura seus 

filhos com o galho de uma flor‖. Ponto de cura de caboclo do Terreiro Vovó Maria Redonda. 
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Seres humanos sempre dependeram da natureza para sua sobrevivência, tanto 

para a satisfação das suas necessidades básicas, comer, beber e se vestir, quanto para a 

cura dos seus males físicos e espirituais. Para Marx (1845), a busca da satisfação das 

necessidades é o que leva à produção dos meios para satisfazê-la, para ele esse é o 

―primeiro ato histórico‖.  

Assim, o uso das plantas medicinais corresponde a uma das práticas mais 

remotas utilizadas por mulheres e homens para a cura, prevenção e tratamento de 

doenças.  

O homem primitivo buscou na natureza as soluções para os diversos males 

que o assolava, fossem esses de ordem espiritual ou física. Aos feiticeiros, 

considerados intermediários entres os homens e os deuses cabia a tarefa de 

curar os doentes, unindo-se, desse modo, magia e religião ao saber empírico 

das práticas de saúde, a exemplo do emprego de plantas medicinais. A era 

Antiga inaugurou outro enfoque, quando, a partir do pensamento hipocrático, 

que estabelecia relação entre ambiente e estilo de vida das pessoas, os 

processos de cura deixaram de ser vistos apenas com enfoque espiritual e 

místico. (ALVIM et al, 2006) 

 

As ervas medicinais sempre estiveram ligadas não só a saúde física, mas também 

ao campo espiritual, sendo o seu uso essencial na relação entre os homens e as 

divindades para a cura dos seus males. 

De acordo com Simon (2001), o uso de remédios à base de ervas remonta às 

tribos primitivas em que as mulheres se encarregavam de extrair das plantas os 

princípios ativos para utilizá-los na cura das doenças. À medida que os povos dessa 

época se tornaram mais habilitados em suprir as suas necessidades de sobrevivência, 

estabeleceram-se papéis sociais específicos para os membros da comunidade em que 

viviam. O primeiro desses papéis foi o de curandeira. Essa personagem desenvolveu um 

repertório de substâncias secretas que guardava com zelo, transmitindo-o, 

seletivamente, a iniciados bem preparados. 

 As doenças não tinham a mesma conotação que têm atualmente, na Grécia 

Antiga, por exemplo, entre 2.500 a 600 a.C, as doenças eram consideradas ligadas as 

causas sobrenaturais, a epilepsia era considerada uma ―doença sagrada‖, acreditavam 

que quando uma pessoa tinha uma crise convulsiva, na verdade ela estava sendo 

―tocada‖ pelos deuses. Como a crença era na relação da doença com a espiritualidade, o 

tratamento era feito com banhos e chás de ervas medicinais (Moreira, 2004, p.1).  

Foi a chegada da Medicina Hipocrática, que floresceu na Grécia em meados do 

século IV e século V a.C que rompeu com o pensamento mágico, que ligava a epilepsia 

e outras doenças às causas espirituais, trazendo para o debate que o Sistema Nervoso 

Central (SNC) era o principal responsável por causar a epilepsia. No entanto, mesmo 
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com as descobertas da ―medicina moderna‖ as ervas medicinais nunca deixaram de ser 

usadas, sendo a sua utilização repassada de geração a geração. 

Para Araújo (2007), o registro de literatura sobre medicina herbária chinesa, 

conhecida também como medicina popular, mais antigo é o Pen Ts‘ao, de 2.800 a.C, 

escrito pelo herborista chinês Shen Numg, que descreve o uso de centenas de plantas 

medicinais na cura de várias moléstias, ele catalogou 365 ervas medicinais.  

De acordo com o referido autor:  

O conhecimento sobre as plantas medicinais sempre tem acompanhado a 

evolução do homem através dos tempos. Remotas civilizações primitivas se 

aperceberam da existência, ao lado das plantas comestíveis, de outras dotadas 

de maior ou menor toxicidade que, ao serem experimentadas no combate às 

doenças, revelaram, embora empiricamente, o seu potencial curativo. Toda 

essa informação foi sendo, de início, transmitida oralmente às gerações 

posteriores e depois, com o aparecimento da escrita, passou a ser compilada e 

guardada como um tesouro precioso. 

 

A Shen Numg também se atribui o primeiro uso da cannabis como medicamento 

na forma de infusão, em 2700 a.C, ela era recomendada no tratamento da malária, dores 

reumáticas, ciclos menstruais irregulares e dolorosos (Grosso, 2020, p. 1). 

Na história mundial, os egípcios são a primeira referência na utilização de 

plantas como remédios, o estudo das plantas e sua aplicação no tratamento de doenças 

recebeu o nome de fitoterapia, sendo o Papiro de Ebers considerado um dos mais 

importantes tratados médicos, datado de aproximadamente 1550 a.C. (ARAÚJO, 2007). 

Muitas caravanas chegavam ao Egito para comercializar especiarias como incenso, 

mirra, gengibre, romã, sálvia e açafrão, a maioria desses produtos saíam da ilha grega de 

Creta. Para Almeida (2011),  

Paralelamente ao que ocorreu no Egito, os sumérios, próximo ao terceiro 

milênio a.C., detinham conhecimentos que foram repassados para a 

humanidade através de escrita cuneiforme, em placas de argila. Dessas 

placas, várias receitas foram traduzidas como o uso da beladona, fonte de 

atropina; do Cânhamo da Índia chamado Quinabu, a Cannabis Sativa 

L.indicada para dores em geral, bronquite e insônia. 

 

Nota-se que, antes de ser considerada proibida, a maconha ou cannabis sativa 

era livremente transportada, fazendo parte dos tratamentos da medicina popular em todo 

o mundo, indicada principalmente para bronquite e insônia. 

As mulheres que realizavam procedimentos de cura física e espiritual através das 

ervas medicinais ficaram conhecidas como ―bruxas‖. Na verdade, as ―bruxas‖ eram as 

parteiras, curandeiras, as que faziam o aborto, que acabaram por desenvolver algumas 

habilidades na área da medicina e obstetrícia, com o auxílio das ervas medicinais e 
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baseando seus conhecimentos em experiências empíricas. Mas porque foram tão 

duramente perseguidas e exterminadas? 

A Idade Média foi um período cruel para toda a humanidade, marcada por crises 

políticas, sociais e perseguições religiosas. A ―Caça às Bruxas‖ ocorreu na Europa entre 

1.450 e 1.520 tendo seu apogeu entre 1.600 e 1.650, conforme abordaremos no próximo 

item. A ―bruxaria‖ era considerada uma prática demoníaca praticada pelas mulheres e a 

forma de exterminá-las foi queimando-as em fogueiras. Um grande exemplo foi Joana 

D‘arc que salvou a França da derrota na Guerra dos Cem Anos contra a Inglaterra, e que 

mesmo assim foi queimada. 

Podemos dizer que a ―Caça às bruxas‖ nunca teve fim, ainda hoje as mulheres 

sofrem variadas expropriações, dos seus corpos, dos seus saberes, hábitos e costumes. A 

historiadora Silvia Federici (2017), em sua aclamada obra ―Calibã e a Bruxa‖ faz um 

paralelo entre a chamada ―Caça às bruxas‖ na Europa e a acumulação primitiva. Para a 

autora, a tentativa de destruição das mulheres agudizada na contemporaneidade está 

atrelada ao processo de acumulação do atual estágio do capitalismo. Desta forma, 

A caça às bruxas aprofundou a divisão entre mulheres e homens, inculcou 

nos homens o medo do poder das mulheres e destruiu um universo de 

práticas, crenças e sujeitos sociais cuja existência era incompatível com a 

disciplina do trabalho capitalista, redefinindo assim os principais elementos 

da reprodução social. Neste sentido, de um modo similar ao ataque 

contemporâneo à ―cultura popular‖ e ao ― Grande Internamento‖ de pobres e 

vagabundos em hospícios e workhouses [casas de trabalho], a caça às bruxas 

foi um elemento essencial da acumulação primitiva e da ―transição‖ ao 

capitalismo. (FEDERICI, 2017, 294) 

 

As práticas de ―bruxaria‖ também foram vistas como ferramenta de 

insubordinação dos (as) escravizados (as). Os juristas, magistrados e demonólogos
31

 

criaram um aparato estatal de forma que a legislação penal criminalizasse essas práticas, 

perseguição que tinha como objetivo o controle social. Na Europa, a Igreja Católica e o 

Estado deram vazão a essa perseguição que permitia o anonimato dos informantes que 

denunciavam essas práticas. O desenvolvimento do capitalismo e o controle social 

através da intervenção estatal para manter a classe dominante no poder, criou estratégias 

que aniquilassem toda e qualquer forma de resistência que fosse contrária a nova ordem 

social vigente. 

(...) do nascimento da ciência moderna e do desenvolvimento do racionalismo 

científico, a bruxaria tornou-se um dos temas de debates favoritos das elites 

intelectuais europeias. Juízes, advogados, estadistas, filósofos, cientistas e 

teólogos se preocuparam com o ―problema‖, escreveram panfletos e 

demonologias, concluíram que este era o mais vil dos crimes e exigiram sua 

punição. (FEDERICI, 2017, p.301) 

                                                           
31

 Os demonólogos, título concedido aos membros da ordem dominicana da Igreja, tinham por objetivo 

desvendar a origem do mal, assim como compreender toda a sistemática que circundava o diabo. 
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As mulheres acusadas de bruxaria foram torturadas, queimadas vivas, acusadas 

de assassinarem crianças e de terem vendido sua alma ao diabo, não tiveram nem a 

chance de dar o seu depoimento, sabe-se apenas a versão do dominador.  

Federici (2017, p. 305), acredita que a ―Caça às bruxas‖ foi um ataque à 

resistência que as mulheres apresentaram contra a difusão das relações capitalistas e 

contra o poder que obtiveram em virtude de sua sexualidade, de seu controle sobre a 

reprodução e de sua capacidade de cura. A batalha contra a magia sempre acompanhou 

o desenvolvimento do capitalismo, até os dias de hoje. 

O universo da magia ia na contramão dos ensejos do capitalismo visto que o 

domínio do conhecimento com relação aos elementos da natureza não era privilégio de 

todos e, portanto, representava algo que não poderia ser nem explorado, nem dominado. 

Dessa forma, 

A magia constituía também um obstáculo para a racionalização do processo 

de trabalho e uma ameaça para o estabelecimento do princípio da 

responsabilidade individual. Sobretudo, a magia parecia uma forma de 

rejeição do trabalho, de insubordinação, e um instrumento de resistência de 

base ao poder. O mundo devia ser ―desencantado‖ para poder ser dominado. 

(FEDERICI, 2017, p. 313) 

 

O trabalho virou uma preocupação na Europa no século XVII, pois havia uma 

espécie de colapso demográfico, e uma das hipóteses é que a ―Caça às bruxas‖ tenha 

sido uma tentativa de colocar o corpo feminino a serviço do aumento da população e da 

consequente acumulação da força de trabalho e como forma de controle da natalidade, 

ou seja, o capitalismo se apropriando do patriarcado. As ―bruxas‖, em sua maioria, eram 

parteiras que tinham total conhecimento do controle reprodutivo feminino. 

Contudo, interpretar o declínio social da parteira como um caso de 

desprofissionalização feminina deixa escapar sua importância fundamental. 

Há provas convincentes de que, na verdade, as parteiras foram 

marginalizadas porque não eram vistas como confiáveis e porque sua 

exclusão da profissão acabou com o controle das mulheres sobre a 

reprodução. (FEDERICI, 2017, p.330)  

Na Europa, no período chamado ―Crise Geral‖ nas décadas de 1620 e 1630, foi 

que o Estado produziu estratégias políticas através do regime de ―biopoder‖, categoria 

utilizada por Foucault (1988) para sanar o problema da relação entre trabalho, 

população e acumulação de riquezas. Para o autor, Biopoder é a crescente preocupação 

do Estado com o controle sanitário, sexual e penal dos corpos dos indivíduos, 

principalmente dos corpos femininos, assim como a preocupação com o crescimento e 

os movimentos populacionais e sua inserção no âmbito econômico. Nas relações de 

poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados de maior 
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instrumentalidade: utilizável no maior número de manobras e podendo servir de ponto 

de apoio, de articulação às mais variadas estratégias. (FOUCAULT, 1988, p. 98) 

Isto é, havendo uma queda nos índices populacionais e isso significava uma 

futura escassez de força de trabalho para o desenvolvimento capitalista, o Estado 

utilizou o seu poder para controlar as mulheres com relação à reprodução delas mesmas 

e das outras mulheres, intensificando assim a perseguição às ―bruxas‖. 

As provas desse argumento são circunstanciais e deve se reconhecer que 

outros fatores também contribuíram para aumentar a determinação da 

estrutura de poder europeia dirigida a controlar de forma mais estrita a função 

reprodutiva das mulheres. Entre eles, devemos incluir a crescente 

privatização da propriedade e as relações econômicas que, dentro da 

burguesia, geraram uma nova ansiedade com relação à paternidade e à 

conduta das mulheres. (FEDERICI, 2017, p. 170) 

 

Percebe-se que, desde os primórdios o controle com relação ao corpo das 

mulheres esteve ligado à centralidade do trabalho para o desenvolvimento do 

capitalismo, tornando-se parte de estratégia do Estado para que, além de reproduzir, as 

curandeiras não fizessem o aborto daquelas que não desejassem continuar a gestação. 

Coibindo a prática médica das parteiras, expropriaram das mulheres a 

possibilidade de sua profissionalização enquanto médicas e obstetras, pois, a medicina 

dita científica, hegemônica tomou esse lugar, um lugar que era pouco acessível para as 

camadas pobres da população.  

 
A substituição da bruxa e da curandeira popular pelo doutor levanta a questão 

sobre o papel que o surgimento da ciência moderna e da visão científica do 

mundo tiveram na ascensão e queda da caça às bruxas. (FEDERICI, 2017, p. 

364) 

 

Percebe-se que toda essa perseguição tem a ver com valores determinados pela 

classe dominante, isto é, valores brancos, cristãos e patriarcais, quem ia contra esses 

valores era exterminado. Quem eram esses sujeitos? Negras, negros, mulheres e 

indígenas. 

Na Europa e nas Américas, uma das formas utilizadas pelo Estado para 

exterminar as práticas de ―bruxaria‖ foi denominada Inquisição através do Tribunal do 

Santo Ofício, agia em nome da Igreja Católica Romana com objetivo de combater a 

heresia, sodomia, adultério, judaísmo e religiões de matriz africana. O Tribunal do 

Santo Ofício instalara-se em Lisboa/Portugal e o Brasil recebeu algumas visitas de 

Inquisidores que nomeavam clérigos que ficavam responsáveis por fiscalizar os hábitos 

e costumes que fossem divergentes do catolicismo. (GRAZIANI, 2015). A perseguição 
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maior foi com relação às curandeiras, que eram extraditadas para Portugal para serem 

julgadas e torturadas. 

Federici (2017, p. 413) afirma que a partir do século XVIII, os inquisidores 

começaram a considerar que as práticas mágicas eram debilidades de pessoas ignorantes 

e que sendo assim já não representavam nenhuma ameaça para o domínio colonial. 

A partir daí, a preocupação com a adoração ao diabo se deslocou para as 

plantations que se desenvolviam com o emprego do trabalho escravo no 

Brasil, no Caribe e na América do Norte – onde, a partir das guerras 

conduzidas pelo rei Felipe, os colonos ingleses justificaram os massacres dos 

nativos americanos, qualificando-os de servos do diabo. (FEDERICI, 2017, 

p. 413) 

 

A perseguição era a mesma, os perseguidos mudavam, ora mulheres ―livres‖, ora 

escravizados (as), todos que representassem qualquer ameaça à ordem social vigente e 

atrapalhasse o ―desenvolvimento‖ capitalista seria arduamente perseguido. 

Segundo Souza (2014), o primeiro relato sobre pessoas que foram perseguidas 

pela Inquisição, não por acaso, foi de uma mulher negra, presa em Minas Gerais.  

De acordo com Souza (2014, p. 466), Luzia Pinta, preta forra, solteira, angolana, 

moradora de Vila Sabará, Minas Gerais, foi presa em 16 de março de 1742. Era 

―publicamente tida por calunduzeira‖
32

, posto que se vestia com trajes distintos, 

dançava ao som dos atabaques, entrava em transe, receitava folhas do mato a pacientes, 

adivinhava e cheirava a cabeça das pessoas para saber se tinham feitiços (...) Foi 

condenada pela Inquisição de Lisboa por presunção de pacto. 

Ainda segundo Souza (2014), a presença de variadas tradições culturais na 

colônia era intolerada pela Igreja Católica e pela metrópole, o que impulsionou 

tentativas lusitanas de ―homogeneizar‖ a humanidade ―animalesca e demoníaca‖ no 

Brasil. 

Federici (2017) acredita que a ―Caça às bruxas‖ envolve muito mais do que 

crimes misóginos, é um genocídio mesclado com intolerância religiosa e racismo, que 

nunca teve fim, pois representa uma das formas de reconfiguração do sistema capitalista 

para garantir a ―acumulação primitiva‖ e criminalizar a resistência às imposições do 

sistema e parte dessa resistência vem da sabedoria ancestral, do conhecimento das ervas, 

da medicina popular, do resguardo da memória, tudo isso que o capitalismo quer apagar, 

exterminar. 

No Brasil, os primeiros curandeiros foram os (as) indígenas e, com o passar do 

tempo, o mundo da magia se transformou em uma mistura de cultura europeia, indígena 
                                                           
32

 "A matriz primordial dos rituais hoje denominados de umbanda", nos quais persistiria ao lado "dos 

orixás e cerimônias emprestadas ao candomblé como um traço a mais do sincretismo umbandista de 

origem afro-luso-ameríndio-brasileiro". Luiz Mott. op. cit., p. 74 e p. 81. 
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e africana. Destacamos nesse trabalho uma pesquisa etnobotânica realizada em 2012 

com agricultores tradicionais, ―Conhecimento popular de plantas medicinais do extremo 

sul da Bahia‖, realizado por 180 sábios guardiões do conhecimento popular. Esse 

projeto é fruto de uma articulação entre os Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) e o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão em Educação e Conservação 

Ambiental da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São 

Paulo (NACE PTECA – ESALQ/USP).  

A ideia inicial desse projeto era elaborar a inserção de espécies medicinais em 

sistemas produtivos de assentamentos agroecológicos do Movimento dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais Sem Terra- MST, posteriormente a Fundação Oswaldo Cruz- 

FIOCRUZ foi solicitada para elaborar propostas para integrar o projeto de plantas 

medicinais no Sistema Único de Saúde (SUS), em quatro municípios do extremo sul da 

Bahia: Itamaraju, Alcobaça, Prado e Teixeira de Freitas.  

Cada sábio guardião (assim são chamados os possuidores do conhecimento 

popular) foi convidado a participar do Encontro de Validação do Conhecimento 

Popular, onde seriam discutidos as experiências e conhecimentos empíricos de cada 

planta medicinal, a partir do levantamento etnobotânico. Abaixo inserimos uma tabela 

com os resultados desse estudo.  

Tabela 1- Levantamento etnobotânico das plantas medicinais 

Planta ou fruto Uso popular 

Abacaxi 
Contra gripe, asma, bronquite e tosse, controle do colesterol e 

problemas renais. 

Acerola 
Controla pressão, é expectorante, usada contra febre, gripe e 

resfriado. 

Agasalho-de-anú 
Contra dor de coluna. 

Água de colônia 
Calmante, controla a pressão, contra problemas no coração, renais e 

dores no corpo. 

Alecrim 
Controla a pressão, contra problemas cardíacos, falta de ar, dores no 

corpo, cólicas menstruais e anti-inflamatório. 

Alevante 
Contra diarreia, febre, gripe, cólica, má digestão, gastrite, sinusite, 

tosse, tuberculose e pneumonia, inflamações no útero e ovário. 

Alfazema  
Calmante, relaxante muscular, antibiótico, contra gripe, febre e dor 

de barriga. Usada contra catapora e sarampo. 

Algodão 
Expectorante, anti-inflamatório, contra tuberculose, gripe, dor de 

ouvido. 
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Alho 
Controla pressão, anti-inflamatório, expectorante, contra febre, 

gripe, dor de cabeça 

Alumã 
Contra infecção intestinal, má digestão, gases 

Anador 
Contra infecção intestinal, dor de cabeça, dores no corpo, gripe, 

febre, resfriado, inflamação na garganta 

Araçá 
Contra cólicas intestinais, infecções gástricas e diarreia, também é 

usada como cicatrizante. 

Arco de barril 
Anti-inflamatório e contra dores na coluna 

Arnica 
Anti-inflamatório, cicatrizante, usada em contusões, fraturas ósseas, 

alergias, micoses de pele. Também é usada como vermífugo em 

caso de oxiurose. 

Aroeira 
Antibiótico, cicatrizante, anti-inflamatório, contra alergias da pele, 

infecções gástricas, dores no corpo, dor de cabeça, doenças 

sexualmente transmissíveis, inflamação no útero e contra catapora. 

Arroizinho 
Contra problemas na bexiga, nos rins e infecções vaginais e na 

uretra, também usada contra inflamações de útero e em caso de 

corrimento vaginal. 

Arruda 
Contra dores nos olhos, conjuntivite, piolho, infecções gástricas, 

pressão alta, dores no corpo e problemas no útero. Também é usada 

no pós parto para limpeza do útero e na diminuição das cólicas 

menstruais. 

Baba-de-boi 
Contra problemas nos rins e na coluna 

Babosa 
Anti-inflamatório, contra febre, tratamento de câncer, contra gripe, 

cicatrizante, vermífugo, tratamento de gastrite, contra dores na 

coluna, contra enxaquecas, expectorante e no combate ao piolho e 

caspa. 

Bálsamo-do-mato 
Contra dores no corpo e inflamações 

Batata-de-purga 
Anti-inflamatório, vermífugo, depurativo do sangue, laxante, 

também usada contra má digestão e problemas intestinais. 

Bem-me-quer 
Contra febre, dor de estômago, tosse e reumatismo 

Bicuíba 
Cicatrizante, antibiótico, anti-inflamatório, contra problemas na 

próstata, dor de coluna, má digestão e problemas cardíacos. 

Boldo 
Contra má digestão, gastrite e problemas no fígado 

Brilhantina 
Contra problemas cardíacos e no útero, controla o fluxo menstrual e 

a pressão alta, contra dor de ouvido e inflamações. 

Buscopan, Cefalexina, 
Analgésico, antibiótico, expectorante, contra cólicas intestinais, 
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Novalgina, Ampicilina diarreia, dor de cabeça e febre.  

Buta 
Problemas no estômago e intestino (gases, gastrite, úlcera, má 

digestão e diarreia) febre e vermífugo. 

Cacau 
Contra gripe e hemorroidas 

Camará 
Expectorante, usada contra gripe, bronquite, tosse e febre 

Camomila 
Calmante, laxante, usada contra cólicas, problemas no estômago e 

no controle da pressão arterial. 

Cana-de-macaco 
Anti-inflamatório, contra dores na coluna, contra corrimento 

vaginal, problemas na bexiga, nos rins e no útero. Usada no 

tratamento da diabetes. 

Canela 
Calmante, antiemético, contra febre, gripe e tosse, usada no controle 

da pressão arterial e como repelente. 

Cansanção 
Usada para tratar coceira no corpo e dor de dente  

Capéba 
Diurético, depurativo do sangue, usada contra problemas cardíacos, 

no fígado, rins, bexiga, uretra e útero 

Capim-estrela 
Diurético, contra infecção urinária, inflamação no ovário e 

problemas na bexiga. Usada para tratar bronquite, tuberculose e 

coqueluche. 

Capim-Santo 
Expectorante, calmante, controle da pressão alta e contra problemas 

digestivos, gripe e febre. 

Cardo-Santo 
Contra bronquite, pneumonia e tuberculose, usada para problemas 

no fígado, estômago, intestino, má digestão, controle de colesterol e 

tratamento de diabetes. 

Carqueja 
Tratar febre, problemas no estomago, fígado e intestino. 

Caruru 
Usada no tratamento da anemia 

Cebola 
Expectorante, usada contra febre, gripe, tosse, e no tratamento da 

diabetes 

Chapéu-de-couro 
Diurético, anti-inflamatório, usada para tratar problemas nos rins, 

bexiga, útero e fígado. Usada contra reumatismo e tuberculose. 

Chuchu 
Usada no controle da pressão alta e colesterol, tratar problemas 

cardíacos e diabetes 

Cinco folhas-Ipê Roxo 
Antibiótico, contra dores na coluna, alergias na pele e pedra nos 

rins. 

Cipó-caboclo 
Tratamento de alergias na pele 

Coco-da-Bahia 
Hidratante, anti-inflamatório, contra problemas renais, má digestão, 
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infecção intestinal, problemas na uretra 

Confrei 
Antibiótico, anti-inflamatório, diurético, cicatrizante, usada contra 

gastrite, úlcera, infecções intestinais, dores no corpo, problemas no 

pulmão e pneumonia. 

Couve 
Usada para tratar anemia, gastrite e úlcera 

Cravo-da-índia 
Usada contra tosse, febre, gripe, dores no corpo, tuberculose, 

bronquite asmática. Também usado como repelente de insetos. 

Cupúba 
Contra inflamações na garganta, infecções intestinais, gastrite, 

alergias na pele e tosse. Usada no tratamento de ―sapinho‖, que é 

uma infecção causada por um fungo que se acumula na boca. 

Doutor-embira 
Contra infecções intestinais, dores no estomago, má digestão, dores 

no corpo, dor de coluna e inflamações. 

Doutor-graveto 
Cicatrizante, anti-inflamatório, contra dores no corpo e problemas 

na próstata. 

Embaúba-Branca 
Contra febre, diabetes, problemas no ovário e bexiga. Usada no 

controle da pressão e do colesterol 

Embaúba-Roxa 
Usada contra problemas na próstata, pressão alta, urina presa, tosse 

e coqueluche 

Erva-cidreira 
Calmante, controla pressão alta, usada contra problemas no 

estomago, gases intestinais e má digestão. 

Erva-doce 
Expectorante, calmante, controla pressão alta, usada contra gases 

intestinais, prisão de ventre e para dor de barriga em crianças. 

Erva-moura 
Cicatrizante e usada como desinfeccionante. 

Escada-de-macaco 
Contra dores na coluna. 

Eucalipto-verdadeiro 
Descongestionante, usada contra a gripe, tosse, sinusite e rinite. 

Fedegoso 
Antibiótico, anti-inflamatório, expectorante, usada contra a febre, 

gripe, gases intestinais, má digestão, prisão de ventre e também para 

regular o ciclo menstrual. 

Fruta-pão 
Anti-inflamatório, regula a pressão arterial e o colesterol, usada 

contra gases intestinais, caxumba e hérnia. 

Gaxeta 
Contra dor de coluna e problemas na próstata. 

Gengibre 
Antibiótico, expectorante, usada contra inflamações na garganta, 

asma, gripe e febre. 

Gervão 
Antibiótico, expectorante, usada contra inflamações na garganta, 

asma, gripe e febre. 
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Gindiróba 
Anti-inflamatório, vermífugo, usada contra dor muscular, infecção 

intestinal, má digestão, diarreia e reumatismo. 

Guanapú 
Antibiótico, usada contra diarreia e no tratamento da febre infantil. 

Hortelã-grosso 
Expectorante, usada contra problemas respiratórios, pneumonia, 

sinusite, febre, gripe, tosse e gastrite. 

Hortelã-miúdo 
Expectorante, vermífugo, usada contra febre, gripe, tosse, 

bronquite, gases intestinais e má digestão. 

Imburana 
Expectorante, usada contra dores musculares, gripe, gases, cólicas 

intestinais, febre, dor de cabeça e para tratar náusea e vomito. 

Jaborandi 
Contra dor de dente, reumatismo e queda de cabelo. 

Jaboticaba 
Usada no tratamento de gastrite e pedra nos rins. 

Jatobá 
Anti-inflamatório, usada contra dor na coluna, problema nos rins, 

na próstata, bronquite, asma e tuberculose. Usada no tratamento da 

anemia e pneumonia. 

Laranja/laranja-da-

terra 

Expectorante, calmante, usada contra febre, gripe, dor de cabeça e 

tosse. 

Losna 
Vermífugo, usada contra cólicas menstruais, dores no corpo, 

inflamações no útero e ovários, além de problemas no estomago e 

fígado. 

Manjericão 
Expectorante, calmante, usada contra gases intestinais, inflamações 

na garganta, febre, gripe, tosse. Usada no controle da pressão 

arterial. 

Maracujá 
Calmante, usada para tratar insônia, diabetes, e controle da pressão 

arterial. 

Maroto 
Expectorante, antibiótico, anti-inflamatório, usada contra bronquite, 

pneumonia, asma, tosse, tuberculose, dor de dente, dor de coluna e 

problemas renais. 

Mentruz 
Vermífugo, cicatrizante, anti-inflamatório, usada contra problemas 

urinários e gastrite. 

Mertiolate, rifocina 
Cicatrizante. 

Mucuna-preta 
Usada contra enxaqueca e sinusite. 

Muricí 
Usada no tratamento da diabetes. 

Murula 
Usada para tratar dor de cabeça. 

Negramina 
Anti-inflamatório, usada contra febre, dor de cabeça, dor nos rins, 

alergias, reumatismo e dores de coluna. 
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Onze-horas ou 

Mariquinha 

Usada para tratar dor de dente. 

Ora-pro-nobis, 

coração-de-homem 

Usada para tratar anemia, gastrite e impingem. 

Pau-alho 
Expectorante, usada contra febre, gripe, dor de cabeça, anemia, dor 

de coluna, diabetes e reumatismo. 

Pau-ferro 
Usada para tratar diabetes e ferimento na pele. 

Perpétua, flor roxa 
Tratar febre, cólicas e infecções intestinais. 

Peruguai 
Usada para tratar alergias na pele. 

Picão, Pico-de-mina, 

Pico-de-agulha,, 

carrapicho-de-agulha, 

maroto 

Usada para tratar icterícia (amarelão), problemas renais, hepatite, 

pedra na vesícula e problemas no fígado. 

Pinhão-branco 
Cicatrizante, laxante, vermífugo, usada contra problemas nos rins e 

intestino. 

Pitanga 
Expectorante, anti-inflamatório, usada contra febre, gripe, tosse, 

inflamação de garganta e tratar catapora. 

Piteira 
Usada para tratar alergias e dores na coluna. 

Poáia, poalha 
Usada contra tuberculose e pneumonia. 

Poejo 
Calmante, expectorante, usada contra febre, gripe, resfriado, 

bronquite, infecção intestinal, gases e diarreia. Usada na limpeza do 

útero pós-parto e para tratar cólicas menstruais. 

Purga-do-campo 
Anti-inflamatório, antibiótico, vermífugo, laxante, usada contra 

infecção intestinal, infecção urinária, corrimento vaginal e 

problemas no útero. 

Quebra-pedra 
Usada para tratar problemas renais. 

Quitoco 
Usada contra febre, dores no corpo, dor de dente, gripe e erisipela. 

Remela-de-cachorro 
Usada para tratar febre, infecção intestinal, desinteria e problemas 

na próstata. 

Rinzinho, boldo-do-

chile 

Usada contra dor de estomago, problemas no fígado, cirrose, 

diabetes e gastrite. 

Saião 
Expectorante, cicatrizante, usada contra febre, gripe, bronquite, 

tosse, pneumonia e problemas respiratórios. Usada também para 

tratar aftas e furúnculos. 

Sapê 
Usada contra infecção intestinal, febre, alergias, bronquite, 

reumatismo, e auxiliar o nascimento de dentes em crianças. 
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Sena 
Usada no tratamento da infecção intestinal, desinteria, diarreia com 

sangue. 

Taióba  
Usada para tratar anemia e prisão de ventre. 

Tioiô, tioiô-cravo, 

tioiô-cheiroso 

Expectorante, usada contra alergias da pele, problemas 

respiratórios, gripe, sinusite, febre, tosse, inflamação na garganta e 

má digestão. 

Transagem 
Anti-inflamatório, cicatrizante, expectorante, antibiótico, usada para 

tratar dores musculares, infecção intestinal, gastrite, gripe, 

resfriado, inflamação na garganta, pneumonia, problemas urinários, 

corrimento vaginal e inflamações no útero e nos ovários. Usada na 

limpeza do útero no pós-parto. 

*Tabela elaborada pela autora com base no estudo: Conhecimento popular de plantas medicinais 

do extremo sul da Bahia (2012). 

 

A agroecologia é um dos instrumentos de resistência utilizados pelo MST que 

propõe uma construção alternativa de desenvolvimento do campo contra as duras e 

violentas investidas do agronegócio. O modelo de desenvolvimento capitalista tem se 

mostrado cada vez mais ineficiente para promover justiça ou igualdade, o que põe em 

xeque a sua ―função civilizadora‖. Para além disso, esse estudo realizado em 2012 sobre 

as plantas medicinais e a inserção do mesmo no SUS, nos mostra o rumo do 

―desenvolvimento‖, o capitalismo se apropria da natureza, explora os seus recursos e os 

transforma em remédios, isto é, o que antes podia ser colhido no quintal das casas 

começa a ser vendido nas farmácias, aumentando o lucro do capital e dificultando o 

acesso das classes subalternas. Por isso, o conhecimento popular de parteiras, 

curandeiras, mães e pais de santo são perseguidos, porque esse conhecimento passado 

de geração para geração, o capitalismo não pode se apropriar.  

A canela, o limão, o sene e a cânfora também foram descobertas interessantes 

no que tange aos benefícios nos tratamentos de determinados males. No final do século 

XV, com a abertura das rotas marítimas para as Índias e Américas foram sendo 

descobertas outras especiarias como o chá preto e o café. (ALMEIDA, 2011) 

Paracelso, físico suíço, ficou conhecido pelos seus esforços em conhecer as 

substâncias responsáveis pela atividade farmacológica e a resposta terapêutica para cada 

espécie vegetal.   

 

Na Grécia, Pedacius Dioscórides escreveu a obra que foi posteriormente 

traduzida para o latim por humanistas do século XV, chamada de Matéria 

Médica que por mais de 1500 anos, durante o período greco-romano e na 

Idade Média foi considerada a bíblia de médicos e farmacêuticos. 

(ALMEIDA, 2011, p. 30) 
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Desde os primórdios, a humanidade engendrou uma estreita relação com as 

plantas, construindo através de experiência empírica, a medicina popular, saber que era 

transferido principalmente através da oralidade. O mundo passou por um grande 

intercâmbio de plantas, África, Oriente e América fazem parte de um grande roteiro o 

qual as plantas de um continente foram introduzidas em outro.  

No Brasil, a medicina popular e a utilização de ervas medicinais na cura de 

doenças tiveram forte influência de negros (as) escravizados (as) trazidos da África e 

dos indígenas que aqui habitavam, no entanto, as noções de doença e cura são diferentes 

para cada um desses povos. O saber popular e o uso das plantas medicinais no Brasil 

atravessam o debate em torno das religiões de matriz africana no Brasil (umbanda e 

candomblé) e os rituais indígenas. 

Os conceitos de saúde e doença fazem parte de uma evolução histórica que se 

relaciona com os contextos históricos, econômicos, sociais e políticos de cada 

sociedade. De acordo com Scliar (2007), os conceitos de saúde e doença variam e não 

representam a mesma coisa para todas as pessoas em todas as épocas. Por exemplo, 

houve uma época em que o desejo de fuga de escravizados (as) era considerado uma 

―enfermidade mental‖ denominada drapetomania (do grego, drapetes, escravo). 

 A falta de motivação para o trabalho entre os (as) negros (as) escravizados (as) 

também foi ―diagnosticada‖ como enfermidade e recebeu o nome de ―disestesia 

etiópica‖. Esses diagnósticos foram propostos pelo médico Samuel A. Cartwright, 

médico da região escravagista sul dos Estados Unidos. O ―tratamento‖ proposto era o do 

açoite. (SCLIAR, 2007) 

Além disso, por muito tempo os (as) negros (as) escravizados (as) foram vistos 

(as) como indivíduos responsáveis pelo ―trânsito de doenças‖, não porque eram 

naturalmente doentes e sim porque as suas condições de vida, trabalho e moradia 

impactava na sua condição de saúde. 

O discurso médico do século XIX vê no negro escravo
33

 a causa de muitos 

males, sua presença no seio da família é corruptora, representando perigo 

físico e moral. Muito embora, para o pensamento médico higienista do 

Século XIX, não prevalecessem assertivas de origem racial, pesam mais os 

fatores sociais, os associados às condições de vida (Maio, 2004). Poucas 

foram as propostas oficiais de atenção à saúde dos escravos, e menos ainda as 

que foram acompanhadas por medidas que nem sequer eram cumpridas, 

como observou Mercês Somarriba, em estudo pioneiro sobre a medicina no 

escravismo colonial (Somarriba, 1984). (PÔRTO, 2006, p. 3) 

 

                                                           
33

 A autora utilizava o termo escravo, não fizemos as correções na citação pois seguimos as normas da 

ABNT. 
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Algumas considerações se fazem necessárias, primeiro, como analisamos no 

capítulo um, os (as) negros (as) escravizados (as) eram vistos como mercadoria e não 

como sujeitos; segundo, os senhores de escravizados (as) tinham medo de perdê-los pela 

morte ou pela fuga, ou seja, os cuidados médicos eram dispensados apenas para garantir 

que eles continuassem vivos para o trabalho; terceiro, os sintomas que eles relatavam 

eram constantemente negligenciados, pois os senhores consideravam como 

―fingimento‖ da parte dos (as) escravizados (as).  

Por essa razão, os (as) negros (as) tinham o seu próprio tratamento médico, 

embora a Corte os considerassem charlatães, muitos brancos chegaram a usar os 

serviços oferecidos pelos (as) negros (as). De acordo com Pôrto (2006): 

As lojas de barbeiro abundam nas cidades e, em geral, seus proprietários são 

negros ou mulatos, hábeis cirurgiões na arte de sangrar e aplicar 

sanguessugas. Também a presença de sangradores e curandeiros nos quadros 

da Santa Casa de Misericórdia já foi atestada (Pimenta, 2003) e não se 

limitava apenas à aplicação de sanguessugas ou à sangria: "O sangrador, de 

certa forma, ilustra a permeabilidade entre dois pólos de medicina – a 

acadêmica e a popular". A prática médica no Brasil resulta de trocas e 

apropriações de experiências entre europeus, índios e africanos. Esse 

amálgama de saberes enriquece, desde os tempos da Colônia, o receituário de 

mezinhas domésticas que constitui prática bastante comum no Brasil no 

século XIX, tanto na zona rural como nas cidades. (PÔRTO, 2006, p. 4) 

 

Segundo Pimenta (1998), em 1856, os membros da Academia Imperial de 

Medicina se revoltaram quando o Presidente da Província autorizou um curandeiro 

africano de nome Manuel a tratar os doentes de cólera no Hospital da Marinha de 

Recife. Em 1815 aconteceu o contrário, o curandeiro Adão na cidade de Macacu/RJ, 

apresentou um abaixo-assinado com 44 assinaturas, dentre elas de tenentes, alferes, 

capitães e sargentos que apoiavam o seu ofício de curador, já que ele havia aprendido a 

sangrar e tinha conhecimento das ervas medicinais. 

Pimenta (1998) chama atenção para o fato da relação entre a medicina oficial e a 

medicina popular ter mudado em curto espaço de tempo. Não existem muitos trabalhos 

sobre a história da Medicina no início do século XIX, a não ser os documentos da 

Fisicatura-mor que regulamentava e fiscalizava as atividades que pudessem interferir na 

saúde pública e com relação as práticas médicas em Portugal e nos seus domínios. 

Observando o regimento e a própria documentação, pude identificar uma 

hierarquia de práticas de cura seguidas pela Fisicatura-mor. A posição mais 

conceituada era a dos médicos, ocupando os curandeiros a menos valorizada; 

a meio caminho entre estes dois grupos estavam os licenciados a curar da 

medicina prática. Os curandeiros representavam a contrapartida do 

conhecimento dos boticários sobre medicamentos. Analogamente, os 

cirurgiões eram vistos como mais preparados que os sangradores e as 

parteiras, que exerceriam apenas uma parte de um conhecimento muito mais 

amplo, que era a arte da cirurgia. Entre essas categorias, a das parteiras é 

aquela sobre a qual dispomos de menos informações. A sua principal 
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característica era a de ser constituída exclusivamente por mulheres. De modo 

geral, as que exerciam práticas de cura e oficializavam suas atividades 

limitavam-se à condição de mulheres parteiras ou curandeiras. (PIMENTA, 

1998, p. 2) 

 

Escravizados (as), forros
34

 e mulheres desenvolviam atividades menos 

prestigiadas, como sangrador, parteira ou curandeiros. Essa hierarquia reafirmava a 

lugar de cada um na sociedade e as práticas de cura populares eram desvalorizadas pela 

Fisicatura-mor. 

Os médicos, cirurgiões e boticários consideravam o seu saber superior ao dos 

terapeutas populares, mas não os desqualificavam totalmente, pois o 

conhecimento destes sobre a natureza da região era valorizado. Durante o 

período de existência da Fisicatura-mor, o contexto não era de medicalização 

da sociedade, de imposição de padrões científicos, de higienização das 

cidades, de modificação e normalização de condutas, o que torna a 

documentação da Fisicatura-mor mais importante, vez que, depois de seu 

término, não se tem notícia de outro qualquer órgão público que tivesse o 

objetivo de fiscalizar e autorizar práticas médicas as mais variadas, 

registrando assim práticas populares de cura. A partir da década de 1830, a 

relação entre a medicina popular e a medicina acadêmica mudou 

paulatinamente: já não se tratava então de enquadrar minimamente as práticas 

populares nas concepções da medicina acadêmica, mas simplesmente de 

desautorizá-las. (PIMENTA, 1998, p. 4) 
 

Para serem aprovados na Fisicatura-mor, os agentes de cura populares tinham 

que se adequar às linhas da medicina acadêmica, o que seria quase impossível. Apesar 

dos seus serviços serem essenciais para a medicina, as suas práticas não eram 

oficializadas. As práticas terapêuticas ditas oficiais tinham como base a matriz europeia 

no que tange as concepções de doença e cura, porém alguns medicamentos utilizados 

pelos médicos acadêmicos também era utilizado pela medicina popular, ocorrendo 

também o oposto.  

No ofício de sangradores, os africanos eram a maioria, sendo que dos 64%, 21% 

foram nascidos em Portugal e 13% no Brasil, algumas comunidades indígenas também 

utilizavam a técnica da sangria. 

Setenta e nove por cento dos pedidos para o exercício da arte da sangria 

provinham do Brasil, entre os quais a condição jurídica do sangrador foi 

explicitada como forro ou escravo em 84% (o que corresponde a 101 

escravos e 63 forros em 193 pedidos) dos casos. Os sangradores podiam ser 

pessoas livres que, na maior parte das vezes, obtinham esta habilitação antes 

ou junto com a de cirurgiões. Mas os escravos e forros praticamente eram 

sempre sangradores, não podendo aspirar a nível hierárquico mais alto dentro 

dos princípios estabelecidos pela Fisicatura-mor. (PIMENTA,1998, p.5) 
 

                                                           
34

 A carta de alforria era um documento através do qual o proprietário de um escravizado (a) rescindia dos 

seus direitos de propriedade sobre o mesmo. O (a) escravizado (a) liberto (a) por esse dispositivo era 

habitualmente chamado de negro (a) forro (a). 
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Os (as) negros (as) escravizados (as) não eram proibidos de serem sangradores, 

muito pelo contrário, os membros mais bem posicionados da sociedade se negavam ao 

exercício de algumas ocupações, inclusive a de sangrador, deixando para os negros 

escravizados tal função. Os negros viam nesse ofício uma possibilidade de conseguir 

dinheiro para comprar a sua liberdade, ofício que só podia ser realizado pelo sexo 

masculino. 

A documentação da Fisicatura-mor não explica o porquê da sangria, do ponto 

de vista da medicina acadêmica e muito menos do ponto de vista de quem a 

praticava, sendo sempre bem objetiva quanto à definição dessa prática: 

tratava-se de sangrar, sarjar, aplicar bichas, ventosas e sanguessugas. A 

bibliografia, porém, apresenta alguns dados que podem levar à hipótese de 

que as pessoas que exerciam tais atividades de tradição européia 

reinterpretavam-nas segundo as suas concepções familiares de doença e cura: 

Ewbank (1973), por exemplo, relata a prática de sangria realizada pelos 

africanos como uma tentativa de sugar os espíritos malignos, e não os 

humores que havia em excesso segundo a medicina oficial. Por outro lado, 

alguns podem ter trazido da África a técnica de sangrar com ventosas, pois o 

termo é encontradiço entre as medicinas Bakongo e Obi, no oeste do 

continente africano. (PIMENTA, 1998, p.7) 

 

Segundo Pimenta (1998), a Fisicatura-mor tinha poucos registros da função de 

curandeiro. A Fisicatura-mor queria delimitar a prática de curas populares e segundo 

eles os curandeiros seriam apenas substitutos temporários dos médicos. Era preciso 

passar por provas teóricas e práticas para oficializar-se como curandeiro ou sangrador, o 

curandeiro era chamado para curar com ervas as enfermidades mais comuns caso não 

houvesse médicos diplomados para socorrê-los. 

José Gomes Cruz, morador na localidade de Rebelo, termo da Vila de 

Macacu, encaixava-se perfeitamente no perfil de curandeiro da Fisicatura-

mor, pois pedia para ser examinado a fim de poder continuar aplicando o 

"conhecimento de remédios indígenas" aos infelizes que a ele recorressem, 

uma vez que soube "que até é proibido praticar semelhantes atos sem 

preceder tal qual habilitação". Seu exame, feito em agosto de 1819 na casa do 

delegado do físico-mor, José Maria Bomtempo, também foi bastante 

ilustrativo: "... fazendo-se-lhe perguntas sobre os conhecimentos que tinha de 

curar as enfermidades que acometem os habitantes deste clima e sobre a 

maneira de preparar os medicamentos com as ervas do país, a tudo respondeu 

com inteligência dando ao dito examinando por aprovado ..." (Fisicatura-mor, 

caixa 1194). (PIMENTA, 1998, p.9) 

 

A maioria dos atestados da Fisicatura-mor relatava o tratamento de doenças 

sérias pelos curandeiros, as quais nenhum médico ou cirurgião conseguiu tratar, dessa 

forma percebe-se a superioridade dos curandeiros frente aos médicos oficiais. A busca 

por oficialização por parte dos terapeutas populares era reduzida já que muitos deles, há 

tempos, já exerciam essa função segundo as suas concepções de saúde e doença. 

[...]em lugar de apenas pensar que os curandeiros tinham bastante clientela 

porque existiam poucos médicos, pode-se considerar também que a 

existência de curandeiros em número razoável para atender à população 

restringiria a atuação dos médicos. (PIMENTA, 1998, p. 11) 
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Muitas das moléstias que acometiam os (as) negros (as) escravizados (as) não se 

referiam às questões genéticas, e sim às péssimas condições de vida em que viviam, 

como a má alimentação e os maus-tratos, e o tratamento em sua maioria era feito através 

de rituais que fundiam a espiritualidade e as ervas medicinais como ressaltados no 

capítulo dois. "Os negros servem-se, em geral, de remédios baseados nas crendices que 

trouxeram da pátria, atravessando o mar, e que conservam zelosamente", escreve o 

médico Johann Emmanuel Pohl, em 1818. As relações dos escravizados com a saúde 

estão associadas a outra lógica de explicação da doença. Um estudo mais amplo do 

legado do negro à prática médica ainda está por fazer ―(PÔRTO, 2006, p.6). 

A autora aponta que a falta de estudos sobre a saúde dos (as) escravizados (as) 

na historiografia brasileira talvez seja decorrência da desatenção que a questão da 

assistência médica a força de trabalho escravizada teve ao longo do período da 

escravidão.  

 Para os povos originários, a doença e consequentemente a saúde também 

tiveram (e ainda tem) a sua concepção mágico-religiosa, a qual acredita-se que a causa 

da doença está no pecado ou na maldição. Assim, na Idade Média 

 

 

A doença era sinal de desobediência ao mandamento divino. A enfermidade 

proclamava o pecado, quase sempre em forma visível, como no caso da lepra 

Trata-se de doença contagiosa, que sugere, portanto, contato entre corpos 

humanos, contato que pode ter evidentes conotações pecaminosas. O Levítico 

detém-se longamente na maneira de diagnosticar a lepra; mas não faz uma 

abordagem similar para o tratamento. Em primeiro lugar, porque tal 

tratamento não estava disponível; em segundo, porque a lepra podia ser 

doença, mas era também, e sobretudo, um pecado. O doente era isolado até a 

cura, um procedimento que o cristianismo manterá e ampliará: o leproso era 

considerado morto e rezada a missa de corpo presente, após o que ele era 

proibido de ter contato com outras pessoas ou enviado para um leprosário. 

Esse tipo de estabelecimento era muito comum na Idade Média, em parte 

porque o rótulo de lepra era frequente, sem dúvida abrangendo numerosas 

outras doenças. (SCLIAR, 2007, p. 30/31) 

 

Os guarani Kaiowá provenientes do estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, 

têm uma visão de mundo específica, que é centrada no teko porâ que significa correto 

modo de ser e de viver. 

Entre os Kaiowá, as práticas de cura não podem ser entendidas como um 

processo voltado exclusivamente a recuperação das condições de saúde dos 

indivíduos. Elas estão, na verdade, intimamente ligadas a equilíbrios sociais e 

cósmicos, que devem ser garantidos ou restabelecidos em contextos 

históricos, territoriais e ambientais específicos, nos quais esses indígenas 

desenvolvem sua existência individual e coletiva, implementando uma 

particular tradição do conhecimento, baseada no xamanismo. (MURA, 

SILVA, 2012, p. 129) 
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Para os Kaiowá, o estado de doença é interpretado como denotativo de anomias 

sociais e cósmicas, transcendendo a dimensão individual, isto é, a doença é uma questão 

social e espiritual. Para eles ―o corpo é são quando a mente é sã‖, sendo que as 

deformidades corporais são uma condição precária da alma no corpo. Dessa forma, eles 

estabelecem uma hierarquia entre a cura espiritual e a do corpo. 

 

As doenças que manifestam sintomas como dor de barriga (inclusive 

diarreias), dores musculares e das articulações são geralmente tratadas pelos 

índios com o uso de plantas medicinais, bem como de diversos tipos de 

gorduras de animais de caça. Para isto, os Kaiowa possuem uma ampla e 

detalhada farmacopeia. (MURA, SILVA, 2012, p. 144) 

 

 

Com relação às doenças relacionadas a área da cabeça (região que representa o 

ayvu/alma), o uso da cura espiritual é mais eficaz quando a doença ainda não alcançou o 

estágio crônico, nesses casos de cura, eles recorrem aos curandeiros indígenas ou não-

indígenas residentes nos territórios de ocupação Kaiowa, como afirmam Mura e Silva 

(2012). 

Entre as condições que levam ao enfraquecimento da ayvu, tornando-a 

vulnerável, tem-se, por um lado o comportamento da própria vítima, com a 

transgressão de normas sociais- especialmente as relacionadas às práticas e 

tabus referentes a momentos críticos (considerados como ―estados quentes‖, 

isto é, teko aku), como por exemplo, a primeira menstruação, a gravidez e o 

parto, a mudança de voz nos meninos, etc) (MURA, SILVA, 2012, p.144) 

 

O enfraquecimento da alma tem relação ao cumprimento das obrigações e 

preceitos designados para os tratamentos de cura, a falta de responsabilidade do índio 

com essas obrigações pode torná-lo suscetível às doenças relacionadas com a área da 

cabeça. O tratamento terapêutico privilegia a cura espiritual feita por curandeiros ou 

xamãs, mas nem todos os casos necessitam da presença do xamã, quando os sintomas 

ainda são leves geralmente o ritual de cura é feito pelos próprios familiares, pois existe 

uma hierarquia familiar e esse procedimento geralmente é realizado pelo mais velho da 

família, eles acreditam que as doenças da alma podem ser causadas também pela 

incorporação de espíritos malignos. 

(...) como técnica verbal, utilizam-se nembo’e (rezas) específicas, cujo 

objetivo é localizar, esfriar e enfraquecer o poder de quem e/ou do que causa 

a doença. O nembo’e é coadjuvado pelo peju (sopro), que contribui para o 

esfriamento do ponto doentio, e subtrair os objetos e/ou espíritos causadores 

da doença do corpo da vítima. Por sua vez essa técnica é acompanhada de 

gestuais com as mãos, denominadas jovasa, em que, nesse caso se captura e 

posteriormente, se afasta a causa do mal. (MURA, SILVA, 2012, p.145) 

 

Para os Kaiowá, a saúde é um momento de crise em que deve haver uma 

profunda reflexão sobre os acontecimentos e comportamentos sociais e não individuais 
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que podem ter causado essa desordem no indivíduo. Esse momento de crise envolve 

questões ambientais, sociais e espirituais. Ao contrário da medicina tradicional onde é o 

médico quem direciona os tratamentos, os rituais de cura dos Kaiowa não estão nas 

mãos dos curandeiros ou xamãs e sim são norteados pelos usuários, baseados em uma 

tradição de conhecimentos construídos diariamente através de experiências que os 

levem ao ―bom viver‖ ou teko porã. (ALMEIDA, 2004, p. 30) 

Já para os Kariri-Xocó, área indígena localizada no município alagoano de Porto 

Real do Colégio, o universo da doença envolve não só questões biológicas, mas 

principalmente cósmicas e espirituais onde o indivíduo pode ser causador da doença, 

produto de sua conduta. Para eles, as doenças se classificam em ―de cima para baixo‖ e 

―de baixo para cima‖ e podem coexistir em uma mesma doença. 

Existem entre os Kariri-Xocó, pelo menos duas categorias de doenças que 

eles distinguem quanto aos critérios etiológicos: ―de cima para baixo‖ e ―de 

baixo para cima‖. As doenças ―de cima para baixo‖ atingem a ―matéria‖, 

enquanto as doenças ―de baixo para cima‖ atingem o ―espírito‖. Segundo 

eles, as ―de baixo para cima‖ não podem ser tratadas pela biomedicina, pois 

os médicos ―não compreendem esse tipo de problema‖ e agem somente sobre 

a ―matéria‖, daí a ineficácia de certos tratamentos. As doenças ―de cima para 

baixo‖ podem ser tratadas simultaneamente pela biomedicina e por 

especialistas índios.   (ALMEIDA, 2004, p. 36) 

 

As doenças ―de baixo para cima‖ geralmente ocorrem quando o indivíduo está 

com o ―corpo aberto‖, ou seja, está em situação de vulnerabilidade, sendo que um 

feiticeiro pode criar uma situação na qual o indivíduo fica com o ―corpo aberto‖. Essas 

doenças podem ter vários agentes, tanto visíveis (feiticeiros e pessoas comuns) como 

invisíveis (espíritos). 

Entre os Kariri-Xocó, as doenças ―de cima para baixo‖ têm sua etiologia 

envolvendo forças superiores, são consentidas por Deus, podendo ou não 

estar relacionadas com a maldade dos homens. Elas atingem as pessoas 

porque ―Deus quer assim‖ e/ou ―porque somos pecadores e temos que sofrer‖ 

e não ―por falta de cuidado‖. As doenças ―de cima para baixo‖ têm causas 

diversas e são tratadas concomitantemente pela biomedicina e pelos 

especialistas nativos. (ALMEIDA, 2004, p. 40) 

 

O tratamento xamânico
35

 registra as causas, enquanto a biomedicina faz o 

registro dos efeitos. O conhecimento e uso das plantas são essenciais nos tratamentos de 

cura dos Kariri-Xocó, essa sabedoria ancestral é passada de geração em geração. Eles 

não excluem a biomedicina, acreditam que a fitoterapia e a biomedicina em alguns 

casos devem caminhar juntas. Para eles, os remédios de ―farmácia‖ têm eficácia, mas 

causam efeitos colaterais, quando a doença atinge não só o ―espírito‖, mas também a 

                                                           
35

 Xamanismo: termo usado em referência a práticas etnomédicas, mágicas, religiosas e filosóficas que 

envolvem a cura através do contato entre corpos e espíritos. 
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―matéria‖, eles orientam o indivíduo a procurar a biomedicina, porém eles reclamam 

que o contrário não acontece, pois os ―médicos‖ não acreditam na ‗medicina indígena‘.  

Uma das ervas mais utilizadas pelos Kariri-Xocó é a Jurema, considerada por 

eles como a erva sagrada, muito conhecida no Nordeste brasileiro, utilizada tanto em 

beberagens como em outros rituais. O chá feito de Jurema torna-se uma bebida 

alucinógena utilizada pelos indígenas para se ―encontrar‖ com os espíritos ancestrais de 

forma a adquirir mais sabedoria. 

Os (as) negros (as) também têm uma forte relação com as ervas medicinais, 

usadas na religião e na medicina popular, como dissemos no item anterior, era muito 

comum encontrar nos navios que traziam os (as) negros (as) escravizados (as), frutos ou 

suas sementes, pois, dessa forma, poderiam continuar a consumir os alimentos que já 

estavam acostumados e promover a cura de suas doenças. 

 

No processo histórico brasileiro, os negros realizaram um duplo trabalho; 

transplantaram um sistema de classificação botânica da África e introjetaram 

as plantas nativas do Brasil em sua cultura, através de seu efeito médico 

simbólico (ALMEIDA, 2011, p. 31). 

 

Segundo Nogueira, 2016), em Minas Gerais, os casos de calundu ficaram 

conhecidos pelas denúncias feitas ao Santo Ofício da Igreja Católica, e mostram que o 

uso das ervas e os batuques nos rituais de cura eram frequentes. Uma das denúncias 

sobre o calunduzeiro Barra mostra a variação de rituais presente no calundu. 

O Barra não estava sozinho no uso de ―ervas‖ e ―folhas‖ em sua gamela para 

protagonizar batuques que tinham por objetivo ―curar de feitiços‖. A 

presença desses recursos nos calundus ―mineiros‖ repete-se em diversas 

denúncias reportadas ao Santo Ofício e/ou à justiça do bispado. 
(NOGUEIRA, 2016, p. 23) 

 

O Nordeste brasileiro foi a região que mais recebeu negros (as) escravizados (as) 

do continente africano e entre esses povos a etnia Jêje-Nagôs, provenientes da África 

Ocidental. Essa etnia foi introduzida maciçamente no Nordeste no final do século 

XVIII, muitas pessoas de cultura iorubá
36

 trazidas da África para a Bahia receberam o 

nome de nagôs e os que eram provenientes do Reino de Daomé foram nomeados Jêjes, 

por isso o nome Jêje-Nagô. Esses povos foram responsáveis por dar origem a várias 

comunidades-terreiro, conhecidas como candomblés, na cidade de Salvador, Bahia. 

(BARROS, 2011, p.5). A utilização de ervas nos terreiros está ligada a processos de 

cura, mas não se limitam a ele. 

                                                           
36

 Os iorubás, iorubas, iorubanos ou nagôs constituem um dos maiores grupos étnico-linguísticos da 

África Ocidental, com mais de 30 milhões de pessoas em toda a região. Trata-se do segundo maior grupo 

étnico na Nigéria, correspondendo a aproximadamente 21% da sua população total. 
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Dentro da cosmovisão dos grupos de origem jêje-nagô o conhecimento dos 

vegetais é fator preponderante nas relações destes com o mundo que os cerca. 

É através desse relacionamento que o homem chega a uma forma de 

conhecer, organizar, classificar e experimentar, integrando o mundo natural 

ao social dentro de uma lógica particular. (BARROS, NAPOLEÃO, 2015, p. 

12) 

 

Desses povos veio também a sabedoria iorubá, que acredita na ancestralidade e 

nos espíritos e deuses envolvidos em processos de cura, dessa forma, 

 

Pode-se definir a medicina de origem Yorubá como uma síntese de todos os 

conhecimentos, explicáveis ou não, a luz da medicina ocidental hipocrática 

(convencional), usados em diagnóstico, prevenção e eliminação de distúrbios 

físicos, mentais ou sociais repassados a gerações verbalmente ou de qualquer 

outra forma. (ALMEIDA, 2011, p. 40) 

 

De acordo com Barros, Napoleão (2015), ―com um clima semelhante ao do 

continente de origem, os Jêje-Nagôs encontraram no nordeste brasileiro, mais 

especificamente no Estado da Bahia, vastas extensões de florestas nativas, o que lhes 

facilitou uma boa adaptação ao meio, em virtude da afinidade que possuíam com a 

natureza.  

Nesta época, também, outras comunidades religiosas de origem africana e até 

ameríndias estavam em processo de expansão no Estado da Bahia. Várias 

casas de ―nações‖ jêje, angola, congo, caboclo e até muçurumim (hoje 

extinta) ficaram famosas no cenário baiano. (BARROS, NAPOLEÃO, 2015, 

p. 16) 

 

A participação dos terreiros de umbanda e candomblé foram essenciais na 

disseminação de muitos vegetais oriundos da cultura africana, pois nessas religiões os 

babalorixás
37

 e yalorixás
38

 receitam folhas, sementes e cascas com fins medicinais e 

espirituais em banhos e ebós
39

. 

Em resumo, pode-se considerar que essa fitoterapia, ainda parte integrante da 

vida cotidiana dos terreiros, foi um dos aspectos relevantes da resistência 

cultural do negro no período escravocrata (ervas que produziam 

envenenamentos, abortos, feitiços...) e é hoje uma estratégia de parcela 

significativa da população que se reconhece, direta ou indiretamente, 

portadora de um legado cultural negro-brasileiro. (BARROS, NAPOLEÃO, 

2015, p. 21). 

  

Dessa forma, podemos interpretar que, desde a Antiguidade, o uso das plantas 

esteve ligado tanto à medicina popular quanto a religiosidade, conectados aos processos 

                                                           
37

 Pai de santo, pai de terreiro, babalorixá, babaloxá ou babá é o sacerdote das religiões afro-brasileiras. 

Seu equivalente feminino é a ialorixá ou mãe de santo.  
38

 Uma ialorixá ou mãe de santo é a sacerdotisa de um terreiro, seja ele de Candomblé, Umbanda ou 

Quimbanda. Outras grafias posíveis incluem iyalorixá, iyá e ialaorixá. Recebem ainda o nome de mãe de 

terreiro. 
39

 Ebô é um prato de origem africana preparado com milho branco cozido sem tempero. É uma comida 

sagrada sendo comum sua oferta e uso nos rituais das religiões de origem africana como o Candomblé. 

Na umbanda é chamada de oferenda, ofertada aos orixás. 
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de cura física e espiritual, conduzidos pelo saber popular e pelas experiências empíricas. 

A conexão com a terra é uma das formas de resistência de indígenas e quilombolas, 

pois, para eles a terra não se reduz apenas a um meio de produção, mas principalmente 

como um meio de ligação com a ancestralidade, com as origens. 

Em todas as culturas, antigas ou modernas, o vegetal é, inquestionavelmente, 

de suma importância na manutenção da vida humana. Sem dúvida, o homem, 

desde tempos primitivos, sempre dependeu da natureza para sobreviver, e 

utilizava, principalmente, a flora como parte de sua alimentação, para 

combater doenças, ou em seus rituais para prover o bem-estar social. 

(BARROS, NAPOLEÃO, 2015, p. 11/12) 

 

Sendo assim, o uso das plantas nos processos de cura dentro dos terreiros, além 

de representar uma forma de resistência da cultura negra é também um meio de manter 

viva a sua memória. 

A comunidade-terreiro passa a ser, então, o lugar para onde está voltada a 

memória, onde aqueles que vivenciaram a condição limite de escravo podiam 

pensar-se como seres humanos, exercer esta humanidade encontrar os 

elementos que lhes conferiam e garantiam uma identidade religiosa 

diferenciada, com características próprias. Ao longo do tempo, essa 

religiosidade constitui-se como um ―patrimônio simbólico do negro 

brasileiro, afirmou-se aqui como território político-mítico-religioso‖. 

(BARROS, 2014, p. 13) 

 

 Por isso, a memória torna-se alvo de destruição do sistema capitalista que quer 

capturar também a subjetividade dos sujeitos, porém a sabedoria popular, passada de 

geração para geração, essa não é capturável. 

Os Jêje-Nagôs classificam os vegetais de acordo com compartimentos base 

relacionados aos quatro elementos, ou seja, folhas de ar, folhas de fogo, folhas de água e 

folhas da terra ou da floresta. Esses elementos são utilizados de acordo com o que 

representa cada orixá
40

, por exemplo, Exu e Xangô participam do compartimento fogo; 

Ogum, Oxóssi, Ossaim e Obaluaiê ligados ao elemento Terra; Iemanjá, Oxum, Obá, 

Nanã e Yewá associadas às águas, e Oxalá e Oiá ao Ar.  

Assim como os vegetais e ervas, a maconha ou cannabis sativa também foi 

amplamente utilizada nos rituais do candomblé e da umbanda. No candomblé, ela é 

considerada uma erva do orixá Exu, ligada ao elemento fogo, na linguagem iorubá ela é 

conhecida como Ewé Igbó. Assim: 

Nos candomblés de Angola, a maconha é conhecida pelos nomes liamba ou 

diamba. Folha que no passado foi muito utilizada; atualmente, devido às 

proibições legais, seu uso é restrito aos trabalhos com Exu, especialmente na 

sacralização dos seus objetos rituais. (BARROS, NAPOLEÃO, 2015, p. 171) 

 

                                                           
40

 Designação das divindades cultuadas pelos iorubás do Sudoeste da atual Nigéria, e de Benin e do Norte 

do Togo, trazidas para o Brasil pelos negros escravizados dessas áreas e aqui incorporadas por outras 

seitas religiosas. 
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Interessante apontar que um ditado Iorubá diz: ―Exu matou um pássaro ontem, 

com a pedra que só jogou hoje‖, que na mitologia significa que quando Exu joga a 

pedra por trás do ombro e mata o pássaro no dia anterior, ele reinventa o passado, ensina 

que as coisas podem ser reinauguradas a qualquer momento. Exu é considerado o orixá 

que abre o caminho para o acontecimento, ou seja, é preciso rememorar o passado para 

construir outro futuro. 

 Existem ainda poucas obras que apontam sobre o uso da maconha nos rituais de 

cultos de matriz africana, MacRae e Simões (2000) em sua obra, ―Roda de Fumo‖, 

fizeram entrevistas com praticantes das religiões afro-brasileiras e apontaram que há 

uma tentativa de camuflar o uso da maconha como forma de preservar a cultura negra. 

Porém, partimos da premissa que por conta da intolerância religiosa e do racismo 

circunscritos na história da maconha, será que essa tentativa de camuflar não ocorreu 

também por conta das várias perseguições que as religiões afro-brasileiras sofreram e 

sofrem ainda hoje? 

É também objeto de polêmica a utilização da cannabis nos cultos afro-

brasileiros, e os escritos antropológicos sobre o assunto são marcados pela 

ambiguidade, notando-se certo movimento de dissimulação/ocultação a seu 

respeito, muitas vezes atribuindo-o aos catimbós de origem indígena. Essa 

postura, inspirada provavelmente pelo desejo de mostrar a respeitabilidade da 

cultura negra, provocou simpatizantes das causas indígenas a enfatizar, por 

sua vez, a origem africana desse costume religioso estigmatizado. Dois dos 

entrevistados baianos falaram sobre o uso de folhas de canabis como 

oferenda ao orixá Exu em certos rituais do candomblé e há também 

referências à sua consagração a Oxalá. Mas, em geral, o ―povo de santo‖, 

sempre cioso dos segredos de sua religião e da necessidade de cultivar uma 

imagem ―respeitável‖, costuma negar qualquer informação sobre o tema. 

(MACRAE, SIMÕES, 2015, p. 91) 

 

Mauro Leno Silvestrin (2008), em sua monografia, faz uma interessante 

interlocução entre a maconha e a umbanda, com base nas músicas interpretadas por 

Bezerra da Silva. Em três músicas, Deixa uma paia pro veio queimar, Vovô tira-tira 

e Feitiço do Tião, Bezerra trabalha um pouco da concepção que a religião pode te 

levar para perto dos deuses, mas se mal utilizada pode levar para perto do diabo. 

Ressalta também o uso da maconha nos rituais quando diz ―Ao invés dos médiuns 

baterem a cabeça, faziam a cabeça pro santo descer‖. 

 

Talvez por que a relação umbanda/maconha quase sempre tenha se dado de 

forma clandestina, é recorrente a associação destas duas práticas com o 

crime, o estelionato e o charlatanismo. Como estratégia de repressão, esta 

associação foi muito propagada até a metade do século passado. Mas a 

utilização ritual de maconha cessou em 1964, nos poucos terreiros que ainda 

a mantinham, por conta de barganhas políticas para a legitimação da 

umbanda. O samba se legitima, e ajuda a umbanda a se legitimar. A 

umbanda, em seu processo de legitimação, retira a maconha de sua liturgia. A 
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maconha, ainda proscrita, batalha por sua legitimação. (SILVESTRIN, 2008, 

p.90) 

 

O caráter racista e moral da proibição da maconha no Brasil, vinculados à 

intolerância religiosa é uma das causas de haver uma lacuna com relação às pesquisas 

sobre a sua utilização nos rituais sagrados. 

Quando fora possível anotar a presença de maconha em ritos sagrados de 

populações específicas, não tínhamos, no Brasil, a reflexão sobre o tema; e, 

quando a antropologia nacional dedicou-se ao estudo de muitas dessas 

comunidades, o maconhismo mergulhara na clandestinidade legal e moral, o 

que tornou a pesquisa etnográfica grandemente impedida de tratar 

satisfatoriamente o assunto. (MACRAE, SIMOES, 2015, p. 426) 

 

 Percebemos que a intolerância religiosa não é um evento novo, observa-se que 

por trás dos grandes conflitos vistos e vividos pela sociedade, estava a intolerância 

religiosa, como elemento fundante. Devido ao racismo há a intolerância religiosa, no 

caso das religiões de matriz africana, a classe dominante queria que prevalece  a religião 

dela, no caso, o Cristianismo, em detrimento das religiões afro-brasileiras. Estigmatizar 

é uma forma de exercer o poder sobre o outro. 

 

O preconceito, a discriminação, a intolerância e, no caso das tradições 

culturais e religiosas de origem africana, o racismo se caracterizam pelas 

formas perversas de julgamentos que estigmatizam um grupo e exaltam 

outro, valorizam e conferem prestígio e hegemonia a um determinado ―eu‖ 

em detrimento de ―outrem‖, sustentados pela ignorância, pelo moralismo, 

pelo conservadorismo e, atualmente, pelo poder político – os quais culminam 

em ações prejudiciais e até certo ponto criminosas contra um grupo de 

pessoas com uma crença considerada não hegemônica. (NOGUEIRA, 2020, 

p.35) 

  

 Para Nogueira (2020), renegar o ―Outro‖ é uma autoafirmação, é afirmar a 

própria identidade a partir dessa negação.   

 As Inquisições são um exemplo do que acontece quando da união do Estado e 

da Igreja. Assim, toda forma de preconceito emerge de uma postura social, histórica e 

cultural que pretende, a um só tempo, segregar para dominar e, proporcionalmente, 

determinar e manter um padrão, marcadores de prestígio e de poder (NOGUEIRA, 

2020, p. 41). 

 A colonialidade do poder e do saber oculta, segrega, silencia e extermina tudo 

o que for do outro, tudo que oferecer risco a manutenção do status quo, tudo que 

ameace a manutenção do tripé prestígio, renda e poder. E com esse fim, surge a 

Antropologia, num contexto marcado pela expansão do imperialismo, pois o discurso 

antropológico acabou criando uma visão depreciativa de outros países, dando a ideia de 
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que o homem branco europeu precisava levar conhecimento aos outros. Isso constrói, 

para o ocidente, uma autoimagem positiva, mas negativa aos outros.  

 Clóvis Moura (2003, p.70) corrobora com essa afirmação analisando que, a 

antropologia tinha uma função neocolonizadora, já que a utilização de termos como 

aculturação, assimilação, acomodação e sincretismo tiveram o encargo de colocar a 

religião do colonizador (no caso do Brasil, o catolicismo) como superior e as religiões 

dos colonizados (de origem africana e indígena) como inferiores. É como se fosse 

preciso que aqueles considerados pela classe dominante como primitivos precisassem 

―assimilar‖, se ―acomodar‖ o padrão eurocêntrico para se tornar civilizados. 

As religiões africanas, ao serem transplantadas compulsoriamente para o 

Brasil, faziam parte de padrões culturais daquelas etnias que foram 

transformadas em populações escravas. Essas religiões assim transportadas 

eram, por inúmeros mecanismos estabelecidos pelo aparelho de dominação 

ideológica colonial, consideradas oriundas de populações ―bárbaras‖ que, 

por isso mesmo, foram escravizadas. (MOURA, 2003, p. 72) 

 

O sincretismo religioso que é a reunião de doutrinas diferentes com a 

manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais, na verdade vem afirmar que 

uma religião é superior, designando as demais como inferiores, utilizando o sincretismo 

de forma pejorativa. Clóvis Moura analisa o conceito de sincretismo, dessa forma: 

Sobre o conceito de sincretismo, tão usado pelos antropólogos brasileiros que 

estudam as relações interétnicas no particular da religião, convém destacar 

que até hoje ele é usado, quase sempre, para definir um contato religioso 

prolongado e permanente entre membros de culturas superiores e inferiores. 

A partir daí, de um conceito de religiões animistas em contato com o 

catolicismo basicamente superior (...) (MOURA, 2019, p. 64) 

 

Como analisado anteriormente, um dos artifícios para legitimar a escravidão de 

negros (as) e indígenas foi justamente a afirmação de que os europeus eram raças 

superiores, como forma de aniquilar a prática sociocultural oriunda da África e da 

sabedoria indígena através do apagamento dessas memórias.  

O capitalismo e o ideal de ―modernidade‖ destroem a memória coletiva, porque 

se nos conectamos ao passado, temos sentido de pertencimento e conseguimos resistir e 

lutar contra as investidas do capitalismo.  Por isso, quando negros (as) e indígenas 

escravizados (as) são expropriados de suas terras é justamente para se perderem da sua 

origem e a partir daquele momento servirem ao capital, ao ideal de ―desenvolvimento‖. 

Pode-se dizer, portanto, que o uso popular das plantas medicinais nessas 

condições, constitui um complexo sistema de saúde não oficial em que 

participam ―erveiros‖, centros religiosos e comunidade. Durante muitos anos, 

esse sistema paralelo de terapêutica foi duramente criticado pela sociedade e 

até mesmo alvo de perseguição policial. (ALMEIDA, 2011, p. 35) 
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Assim, a prática de cura realizada por intermédio dos espíritos denominada 

curandeirismo foi duramente perseguida pelas autoridades, pelo Estado e pela classe 

médica que a transformaram em crime. O saber popular era confrontado pelo 

cientificismo europeu, que tinham como inimigos as classes dominantes juntamente 

com a Igreja. De acordo com Camargo (2014, p. 1) 

No Brasil de todos os tempos, a medicina popular vem mantendo seu espaço, 

lado a lado com o sistema médico oficial. Porém, por influência do viés 

etnocêntrico da medicina hegemônica, hoje, ela é entendida como produto de 

cultura inferior, por não ter valor reconhecido cientificamente e, 

fundamentalmente, pelo seu vínculo com elementos doutrinários de cunho 

religioso de diferentes origens, nos fazendo perceber tratar-se de uma 

medicina sacralizada. 

 

Segundo Vieira (2017), o Estado, por meio do seu aparato repressivo, mostrou-

se ávido no sentido de combater práticas consideradas por eles como ―baixo 

espiritismo‖. As Ordenações Filipinas vigoraram no Brasil de 1603 até 1830, é uma 

compilação jurídica que veio substituir o Código Manuelino. O livro V, o mais longo do 

Código Penal Brasil ficou famoso pela dureza e crueldade de suas penas, as ordenações 

tinham a finalidade de manter a ordem social, a escravidão e a hegemonia da fé católica. 

Reproduziremos parte do Título III, Dos Feiticeiros: 

Qualquer pessoa que em círculo, ou fora dele, ou em encruzilhada invocar 

espíritos diabólicos, ou der a alguma pessoa a comer ou a beber qualquer 

cousa para querer bem ou mal a outrem, ou outrem a ele, morra por isso 

morte natural. 

 

E com essa mesma ideologia deram continuidade na legislação que não aceitava 

outras religiões que não fosse a Católica e que puniam, principalmente, as religiões de 

matriz africana. A Constituição do Império de 1824 instituía em seu artigo 5º: ―A 

religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a religião do Império. Todas as 

outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para 

isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo‖. (VIEIRA, 2017, p.2). Isto é, 

digamos que as religiões e suas práticas diferentes da Católica só eram toleradas, e isso 

fez com que muitos terreiros de umbanda e candomblé fossem se instalar no interior dos 

Estados, por medo de perseguições. 

Nesse contexto, o Código Penal de 1890
41

 trazia o título ―Dos vadios e 

capoeiras‖ em seu Capítulo XIII e na mesma época houve a criação da delegacia ―Seção 

de Entorpecentes Tóxicos e Mistificação‖, ambos com o objetivo de punir e controlar os 

hábitos da população negra.  Constava em seu artigo 157 a seguinte interdição: ―Praticar 

                                                           
41

 Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890. 
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o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar 

sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, 

para fascinar e subjugar a credulidade pública‖. (BRASIL, 1890) 

E no art. 158: ―Ministrar, ou simplesmente prescrever, como meio curativo para 

uso interno ou externo, e sob qualquer forma preparada, substancia de qualquer dos 

reinos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o ofício do denominado curandeiro‖. 

Podemos verificar que a história do Brasil é a história do genocídio do povo negro e 

indígena, o Estado agindo coercitivamente de forma a garantir a ―ordem social‖ e 

eliminar quaisquer resquícios da cultura negra e indígena, consideradas inferiores. 

A ―medicina negra‖ dos terreiros começou a incomodar a medicina científica, 

como expressão da medicina dos homens brancos e ricos, que passou a condenar os 

processos de cura realizados por pessoas não diplomadas.  

O vasto conhecimento dos pais e mães de santo sobre as plantas medicinais, 

suas qualidades, efeitos e indicação para diversas doenças comuns não seriam 

aceitos pela sociedade – essencialmente católica e encantada com os 

―progressos‖ da ciência – como parte de uma religiosidade legítima, nem de 

uma medicina eficaz. A essas práticas terapêuticas – ―práticas desabusadas da 

perniciosa feitiçaria‖ – realizadas pelos curandeiros eram associados os 

pejorativos termos de ―falsa medicina‖, ―bruxaria‖ e ―magia negra‖ (...) 

(SAAD, 2015, p. 112). 

 

O que podemos perceber é que o capitalismo tenta destruir a memória de negros 

(as), inculcando sobre os indivíduos os valores que movem o sistema como o 

individualismo e o afastamento da natureza. Na realidade brasileira, o conhecimento dos 

pais e mães de santo sobre as plantas medicinais, suas qualidades, efeitos e indicação 

para diversas doenças, por exemplo, não poderiam ser aceitos por uma sociedade 

majoritariamente católica, branca e patriarcal que arfava pela ―modernização‖ e pelo 

―embranquecimento‖ da população.  

A comunidade-terreiro, portanto, é o lugar da memória, das origens e das 

tradições, onde, além de se preservar um conhecimento naturalístico e uma 

língua ancestral, na qual são entoados os cantos e as louvações, se celebra a 

vida de uma maneira muito particular, isto é, daqueles que decidiram, juntos, 

vivenciar uma visão de mundo comum [...] (BARROS, 2014, p. 12) 

 

Medicina eficaz e legítima só a da elite branca, a qual as camadas pobres 

dificilmente teriam acesso. Essa sabedoria popular colocava em risco a profissão dos 

médicos diplomados, em sua maioria homens, já que às mulheres não era permitido 

ingressar nas Universidades, essa sabedoria representava uma grande ameaça a indústria 

farmacêutica vindoura. 

Todavia, essas religiões eram vistas pelos leigos como ―coisas demoníacas‖, 

o que as tornou alvo de perseguição por parte da sociedade ―branca‖ que, 

através da força policial, perseguia vários grupos religiosos negros, 
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apreendendo objetos sagrados e fechando vários terreiros. Os centros urbanos 

tornaram-se lugares não indicados às práticas religiosas afro-brasileiras, o 

que motivou a transferência das ―casas-de-santo‖ para lugares mais distantes. 

(BARROS, NAPOLEÃO, 2015, p. 16) 

 

Em suma, negros (as) e mulheres sofreram e sofrem todo tipo de expropriações, 

pois o capitalismo utiliza esse conjunto de estratégias de dominação para reproduzir-se, 

como analisaremos a seguir. 

 

2.2- Expropriações e controle dos corpos femininos 

Ressaltamos que o patriarcado é anterior ao capitalismo, e pode ser entendido 

como o poder que os homens exercem por meio dos papéis sexuais, ou seja, mesmo 

sendo anterior ao capitalismo, no modo de produção capitalista ele vai assumir formas 

particulares de existência.  

O controle sobre o corpo e a sexualidade, a opressão e a exploração que o 

patriarcado desenvolveu e desenvolve sobre a mulher, sob um ―modelo‖ 

heterossexual obrigatório de naturalização dos sexos, vieram atender a dois 

interesses. Primeiro, a garantia de controle sobre as (os) filhas (os), o que 

significava mais força de trabalho e, portanto, mais possibilidade de produção 

de riqueza. Segundo, ao garantir que a prole seria sua, assegurava-se aos 

homens a perpetuação da propriedade privada por meio da herança. (CISNE, 

SANTOS, 2018, p. 44) 

 

A categoria trabalho é central para compreendermos que a propriedade privada e 

a apropriação não só dos meios de produção, mas também da apropriação e dominação 

dos homens com relação às mulheres constituem formas do capitalismo se reproduzir. 

Isto é, engravidar as mulheres era garantir mais força de trabalho para produzir riqueza 

e, ao mesmo tempo, assegurar que essa riqueza seria sua através da herança. 

Nas sociedades pré-industriais já existia a divisão sexual do trabalho, as 

mulheres do campo trabalhavam na terra, cozinhavam, criavam seus filhos e conduziam 

o comércio dos seus maridos, não havia nessa época separação entre domicílio e local 

de trabalho, isto é, a produção doméstica era combinada com a produção feita fora de 

casa. 

No entanto, as mudanças econômicas necessariamente acarretavam mudanças 

em outros domínios da vida societal, de forma que essas indústrias 

domésticas não tardaram a contribuir para diminuir a diferença entre o 

trabalho considerado feminino (a ser realizado por mulheres) e o considerado 

masculino (a ser realizado por homens). Essas mudanças no trabalho 

implicaram em mudanças na estrutura familiar, que afetavam desde a forma 

como se davam os casamentos, até o número de filhos(as) que cada casal 

podia ter. (SOUZA, 2015, p. 477) 

 

Isto é, o controle e apropriação sobre o corpo das mulheres se tornou central no 

que tange ao trabalho, o controle de natalidade se transformou em questão do Estado. 
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Para Federici (2017), principalmente na Europa, a expropriação dos meios de 

subsistência dos trabalhadores europeus e a escravização dos povos originários da 

América e África, não foram os únicos meios pelos quais se formou e se ―acumulou‖ o 

proletariado mundial, esse processo transformou o corpo em uma máquina de trabalho e 

exigiu a destruição do corpo das mulheres, através, principalmente do que se 

convencionou chamar ―Caça às bruxas‖.  

Para a autora, a acumulação primitiva foi também uma acumulação de 

diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora, em que as hierarquias construídas 

sobre sexo e raça foram constitutivas da dominação de classe. Na Europa, entre os 

séculos XVI e XVII, a privatização da terra e a mercantilização das relações sociais 

causaram uma enorme pobreza e mortalidade, mas também uma grande resistência que 

ameaçou afundar a economia capitalista. 

Sustento que esse é o contexto histórico em que se deve situar a história das 

mulheres e da reprodução na transição do feudalismo para o capitalismo, 

porque as mudanças que a chegada do capitalismo introduziu na posição 

social das mulheres- especialmente entre as proletárias, seja na Europa, seja 

na América- foram impostas basicamente com a finalidade de buscar novas 

formas de arregimentar e dividir a força de trabalho. (FEDERICI, 2017, p. 

126) 

 

Com a industrialização, mesmo com as tarefas sendo ainda realizadas no interior 

das casas, as famílias passaram a não depender mais exclusivamente da terra como meio 

de subsistência. Com as novas relações econômicas, surgiram também novas relações 

pessoais, representando mudanças na vida das mulheres, pois a partir do momento em 

que as indústrias domésticas se tornaram insuficientes para alimentar o capital, o papel 

da mulher se desdobrou. 

Assim, como as indústrias domésticas não supriam mais as necessidades do 

capital, essas perdiam o seu caráter de manufatura familiar e assumiam, cada 

vez mais, o caráter de trabalho executado por mulheres, pois permitiam que 

essas exercessem o trabalho pago, a gerência da casa e os cuidados com 

os(as) filhos(as), isto é, que continuassem a exercer suas obrigações de 

gênero, enquanto os homens se deslocavam para um local de trabalho, fora da 

casa. Essa passagem da história evidencia o papel crucial que o patriarcado 

exerce na implantação e perpetuação do capitalismo (bem como de quaisquer 

outras sociedades de classe, sempre de um modo apropriado à dominação 

vigente). (SOUZA, 2015, p. 478) 
 

O capitalismo se reinventa e utiliza formas de dominação para coexistir, assim, 

ao separar o local de produção do local de moradia, o mundo da produção (fábrica) onde 

se extrai mais-valia foi automaticamente valorizado; o mundo da reprodução da vida 

(moradia) onde não se extrai mais-valia foi, portanto, desvalorizado. Isso é muito 
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importante para compreendermos a lógica de apropriação do capital, bem como para 

entender como o trabalho tido como feminino foi e é visto como não produtivo. 

Para Souza (2015) aí está a relação simbiótica, pois ao separar mulheres em casa 

e homens na fábrica, o capitalismo prepara o campo para quando o capital necessitasse 

pagar salários mais baixos e extrair (mais) mais-valia, ele pudesse fazê-lo sem 

contestação.  

Quando o homem sai para trabalhar na fábrica sob um regime de assalariamento, 

a mulher sofre mais uma vez a opressão da dependência econômica, as mulheres e 

crianças passam a depender dos homens e não mais da terra. É importante ressaltar que 

tal dependência é exercida diferentemente conforme a classe social à qual o homem 

pertence: o patrão detém e exerce o poder sobre a totalidade da vida como um todo, 

pública e privada; o trabalhador detém o poder sobre a vida privada, que exerce contra a 

mulher e filhos. (SOUZA, 2015, p. 479/480) 

Porém, como um dos objetivos do capitalismo é o aumento da extração de mais-

valia, o trabalho das mulheres nas fábricas começa a ser necessário, já que o salário dos 

homens é tão baixo que não consegue mais sustentar a sua família.  

Assim, com a industrialização, quando conseguem ser inseridas como força de 

trabalho, são desvalorizadas e sofrem vários tipos de expropriações, são expulsas do 

trabalho assalariado e têm retirado tanto os seus direitos políticos quanto sexuais, 

incluindo o direito ao voto. Na Revolução Francesa, as mulheres, principalmente as 

mais pobres participaram das barricadas e revoluções, porém quando ousaram estender 

os direitos humanos para si, foram empurradas e guilhotinadas. (ARANTES, 2013) 

No transcorrer da história, o movimento das mulheres, feministas ou não, buscou 

ampliar suas estratégias, assumindo reivindicações diversas, mais arrojadas ou mais 

conservadoras de acordo com o período histórico vivido, com as classes sociais em lutas 

e conforme as condições político-econômicas de cada período. (SOUZA, 2015, p. 483) 

 É importante analisar a relação entre capitalismo e patriarcado de forma dialética 

e não fragmentada, as complexas relações entre exploração de classe e a 

dominação/opressão existente nas relações sociais de sexo
42

. Dessa forma, destacamos 

que o capitalismo está articulado às expropriações estruturais e estruturantes que se 

                                                           
42

 O termo relações sociais de sexo tem origem na escola feminista francesa, na língua original é chamado 

rapports sociaux de sexe, surgiu no início dos anos 1980 e tem conexão com a divisão sexual do trabalho. 

Anne-Marie Devreux localiza a rapport sociaux no seio do marxismo que diz respeito não às ―simples 

relações entre indivíduos‖, mas às ―relações sociais antagônicas‖. Para a autora, o uso de ―relações sociais 

de sexo‖ nomeia explicitamente os sujeitos, enquanto gênero evita mencioná-los e o eufemiza. 
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reinventam e se ressignificam, incluindo as expropriações dos corpos e dos saberes, 

principalmente femininos. 

 Para entender esse processo de expropriação, é preciso destacar que através do 

processo nomeado por Marx (2013, p. 787) como ―a assim chamada acumulação 

primitiva‖ que se deu no intenso período de mercantilização da força de trabalho, foi o 

momento em que o trabalhador foi apartado de suas condições de trabalho de forma 

coercitiva e violenta. 

Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, 

mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são 

despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas 

no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. A 

expropriação da terra que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, 

constitui a base de todo o processo. (MARX, 2013, p.787) 

 

Desta feita, o cercamento de terras, a tomada dos meios de produção e de 

subsistência ofertou para a indústria trabalhadores ―livres‖, de acordo com Fontes 

(2010), uma liberdade real e ilusória, [...] real, pois os seres sociais estão defrontados de 

maneira direta à sua própria necessidade, e ilusória, pois vela as condições determinadas 

que subordinam os seres sociais às condições infligidas pelo sistema do capital ao 

trabalho. 

Para Marx (2013), a violência e a coerção foram as formas utilizadas pelo 

Estado para impulsionar a transformação do feudalismo para o capitalismo, abreviando 

a transição de um para o outro, ou seja, a violência é constitutiva e primordial para o 

capital, assim, os trabalhadores sofrem expropriações de variadas formas.  

É preciso ressaltar que o capitalismo não é apenas um sistema econômico, as 

relações humanas se transformam nas relações entre coisas e dessa forma, (FONTES, 

2010), é preciso incorporar tantos os elementos objetivos do processo quanto seus 

aspectos subjetivos, aqueles que nos conformam como se fossemos moldados pela 

matéria contraditória da lógica dominante e destinados a vivem em função dela quando, 

ao contrário, somos seres sociais, históricos e podemos nos assenhorar-nos do que 

produzimos. 

Apesar de uma das formas de lucro do capital ser a exploração da força de 

trabalho ―livre‖, essa exploração não é meramente econômica, mas também social. 

[...] a conversão de dinheiro em capital envolve toda a vida social numa 

complexa relação que repousa sobre a produção generalizada e caótica de 

trabalhadores cada vez mais ―livres‖, expropriados de todos os freios à sua 

subordinação mercantil. [...] É por obscurecer, por velar tal base social, que a 

produção capitalista, ou o momento da atividade produtiva de valorização do 

capital se apresenta como meramente ―econômico‖, apesar de envolver toda a 

existência social. (FONTES, 2010, p. 42) (grifos do autor) 
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Para explicar no que consiste a tal base social do capital, Fontes (2010) nos dá 

um exemplo que é a subsunção real do trabalho no capital, que ocorre em primeiro lugar 

pela naturalidade que reveste a necessidade dos trabalhadores de venderem a sua força 

de trabalho para o mercado sob variadas condições; em segundo lugar, pelo fato de que 

é a lógica capitalista socialmente dominante que determina quem é ou não trabalhador, 

pois essa produção não é voltada para a satisfação de suas necessidades e sim para a 

produção de mais-valor. 

A classe trabalhadora se torna dependente do mercado pois necessita integrar-se 

a ele para sobreviver, e dessa forma a capacidade de trabalho é transformada em 

mercadoria, essa necessidade vai se reatualizando e as formas de expropriações se 

reinventando.  

A expropriação, ora sob aspecto unicamente econômico, ora demográfico, 

abrange praticamente todas as dimensões da vida, como uso de terras 

comunais, direitos consuetudinários, relação familiar mais extensa e 

entreajuda local, conhecimento sobre plantas e ervas locais, dentre outros 

aspectos, e envolve profundas transformações culturais, ideológicas e 

políticas. (FONTES, 2010, p. 51) (grifos nossos) 

 

Ainda segundo Fontes (2010), existem dois tipos de expropriações, a primária, 

que é a expropriação de grandes massas campesinas ou agrárias que podem se dar de 

boa vontade quando são atraídas para suas cidades ou quando são expulsas de suas 

terras ou incapacitadas de manter sua reprodução plena através de procedimentos 

tradicionais. As expropriações secundárias, são impulsionadas pelo capital-imperialismo 

contemporâneo. 

Para Fontes (2010), as expropriações primárias continuam extirpando os 

recursos sociais das mãos dos trabalhadores rurais, incidindo principalmente sobre a 

terra. Porém, as expropriações secundárias se abatem também sobre conhecimentos 

(como já ocorreu no século XIX, na introdução das grandes indústrias e no século XX, 

com o fordismo), sobre a biodiversidade, sobre técnicas diversas, desde formas de 

cultivo até formas de tratamento de saúde utilizadas por povos tradicionais. 

No Brasil, pelas particularidades do desenvolvimento do capitalismo citados no 

capítulo 1, as expropriações vão ocorrer por meio da violência, da militarização do 

Estado, do encarceramento em massa e do extermínio realizado pela ―Guerra às drogas‖ 

que estão conectados diretamente ao racismo, pois são formas de controle dos corpos 

negros. Mas as expropriações não param por aí, a expropriação de saberes, 

principalmente femininos, ao coibir práticas médico-religiosas e o uso de plantas 
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medicinais em processos de cura envolve direitos consuetudinários como os hábitos e 

costumes dos povos originários, por exemplo. 

Para Fontes (2010), subsistem mesmo nas sociedades capitalistas mais 

avançadas, certas formas de relação com a natureza que asseguram meios de vida 

parciais aos seres sociais, ainda que não sejam capazes de lhes assegurar a completa 

subsistência (como o acesso às águas, ao ar, às plantas e sua reprodução, etc). As 

expropriações contemporâneas, denominadas de secundárias, assumem exatamente o 

mesmo padrão anterior, retiram dos seres sociais suas condições de existência e as 

convertem em capital. Reconduzem seres sociais à condição de trabalhadores, enquanto 

convertem meios de existência e de vida, em capital.  

Essas expropriações vão incidir sobre as mulheres de forma muito particular. 

Para Federici (2017), Marx ao tratar da acumulação primitiva, a analisou a partir da 

perspectiva dos trabalhadores proletários do sexo masculino e deixou de aprofundar 

fenômenos importantes como: 1) o desenvolvimento de uma nova divisão sexual do 

trabalho; 2) a construção de uma nova ordem patriarcal, baseada na exclusão das 

mulheres do trabalho assalariado e em sua subordinação aos homens; 3) a mecanização 

do corpo proletário e sua transformação, no caso das mulheres, em uma máquina de 

produção de novos trabalhadores. 

Como vimos anteriormente, a ―Caça às bruxas‖ coincide com a origem do 

capitalismo na Europa, sendo uma forma de insular das mulheres a relativa autonomia 

que elas tinham e garantir as bases para o capitalismo que estava começando, ou seja, a 

expropriação do corpo das mulheres é uma mediação central entre a acumulação 

primitiva e a violência contra as mulheres. Para Federici (2017, p.330), assim como os 

cercamentos expropriavam as terras comunais do campesinato, a ―Caça às bruxas‖ 

expropriou o corpo das mulheres, corpos que deveriam estar liberados para produzir 

mão de obra para o sistema capitalista. 

As relações de sexo são parte constitutiva das relações sociais e de produção, 

não se separam, e as discriminações de sexo no trabalho são a base da dominação da 

classe operária, dessa forma é preciso analisar que as mulheres sofrem uma exploração 

particular, diferente da exploração sofrida pelos homens da classe trabalhadora. Cisne 

(2014) ressalta que dessa mesma forma, o racismo também é um dos elementos 

fundamentais para desvelarmos os mecanismos de dominação e exploração de classe. 

Para a autora, ao elaborar estratégias coletivas de enfrentamento é necessário pensar 

nesse viés, já que as formas de submissão são sempre atravessadas pelas relações de 

sociais de sexo e pela divisão sexual do trabalho. 



94 
 

Dessa forma, para o desenvolvimento do capitalismo através da sociedade 

competitiva, é vantajoso que as mulheres representem força de trabalho mais 

desvalorizada. [...] o sexo, [...], fonte de inferiorização social da mulher, passa a 

interferir, de modo positivo para a atualização da sociedade competitiva, na constituição 

das classes sociais (Saffioti, 1979, p. 35). 

Para Cisne (2014), as particularidades como sexo, raça/etnia imprimem 

implicações diferentes para as variadas frações da classe trabalhadora, por isso as 

mulheres brancas ganham menos que os homens brancos e mais que as mulheres e 

homens negros, há uma hierarquia. Essa hierarquia segue a seguinte ordem: homens 

brancos, mulheres brancas, homens negros (e pardos) e mulheres negras. Diante dessas 

implicações temos a compreensão de como a dinâmica de 

exploração/dominação/opressão do capitalismo se reproduz sobre mulheres e negros, 

principalmente com relação às mulheres negras, o que revela desigualdades dentro de 

uma mesma classe. A autora cita outra dimensão importante:  

Os homens brancos e heterossexuais possuem muito mais privilégio do que o 

outro lado extremo da hierarquia social: a mulher negra, lésbica e pobre. 

Assim, a dimensão da orientação sexual, nessa sociedade patriarcal, engendra 

opressões particulares. Por exemplo, um homem pobre e heterossexual possui 

muito mais respeitabilidade do que um homem pobre gay. (CISNE, 2014, 

p.30) 

 

Cisne (2014), seguindo a linha de pensamento de Falquet (2208;2012) destaca 

que as relações sociais de sexo e raça são elementos essenciais para entendermos a 

exploração no mundo do trabalho, sendo denominado por ele como ―trabalho 

desvalorizado‖ e ―trabalho considerado feminino‖. Esses dois tipos de trabalho estão 

entre a extração de trabalho mediante salário e extração de trabalhos gratuitos, ou seja, a 

mão de obra desfavorecida se deixa apropriar para completar o salário baixo obtido 

através da exploração. 

Além disso, as mulheres são as maiores vítimas da precarização do trabalho e 

das políticas públicas, colocadas na posição de ―cuidadoras‖ de toda a família, são elas 

que se encontram nos vínculos informais, que enfrentam as filas nos hospitais públicos 

e que exercem sozinhas a maternidade. 

A marca do sexo não esteve presente apenas na origem do antagonismo de 

classe, mas, ainda, faz-se fortemente presente. Compreendemos assim, que a 

―classe operária tem dois sexos‖ (Souza-Lobo, 2011), do contrário, como 

podemos explicar que as mulheres estão nos postos de trabalho mais 

precarizados e mal remunerados? Como explicar a persistente divisão sexual 

do trabalho, que não apenas diferencia trabalho feminino do masculino, mas 

gera desigualdades entre homens e mulheres pertencentes a uma mesma 

classe? Como explicar a jornada intensiva e extensiva de trabalho e o não 

reconhecimento/desvalorização do trabalho doméstico/reprodutivo? Como 

explicar o porquê de 70% dos pobres do mundo ser mulheres (Mészáros, 
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2002)? Negar a dimensão de sexo no trabalho é negar a realidade em que 

vive a classe trabalhadora, em especial a das mulheres, em sua relação com o 

capital. (CISNE, 2014, p. 25) 

 

Assim, por meio das apropriações advindas das relações de raça e sexo, o 

capitalismo amplia o contingente humano disponível para os mais baixos salários, 

aumentando, portanto, sua capacidade de exploração do trabalho associada a essas 

apropriações (CISNE, 2014, p. 70). 

Essa é uma das expressões da base capitalismo-racismo-patriarcado que quer 

manter a mulher negra no último lugar na hierarquia, retirando delas toda e qualquer 

forma de inserção no mercado de trabalho em condições dignas e submetendo-as à 

precariedade da vida e da violência. Uma das formas de expropriação é o 

encarceramento em massa da população feminina que atinge números alarmantes como 

veremos a seguir. 

De acordo com o Relatório Temático sobre Mulheres Privadas de Liberdade de 

Junho/2017, do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN)
43

 a 

evolução das mulheres privadas de liberdade saltou de 17.200 em 2006 para 40.970 em 

2016, sendo que dessas, 63,55% se autodeclaram da cor/etnia pretas e pardas, ou seja, 

em 10 anos da Lei 11.343 de 2006, conhecida popularmente como lei de Drogas, os 

resultados mostram que a questão do cárcere só se agravou, principalmente entre a 

população negra. 

Esses dados nos remetem a pensar na relação entre Estado e racismo. Silvio 

Almeida (2015) utiliza alguns conceitos de Foucault, ressaltando que a concepção de 

soberania, principalmente a partir do século XIX, diz respeito ao poder sobre o controle 

da vida, o capitalismo quer controlar não só as relações sociais e de produção, mas 

também os corpos. Através da falta do saneamento básico, segurança pública e 

desemprego, o Estado acaba ―escolhendo‖ quem vai morrer, nesse caso, negros (as), 

pobres, moradores de periferia são os corpos marcados para morrer. Assim, o poder do 

Estado passa pelo racismo de duas formas, uma na escolha de quem vai morrer e outra, 

na naturalização da morte do outro, já que o outro, ―o corpo negro‖ representa ―a raça 

ruim‖, ―o degenerado‖.  

Almeida (2015) afirma que nos países colonizados que passaram pelo regime 

escravista, as configurações do racismo são outras, como é o caso do Brasil. O Direito 

não coloca limites no poder estatal sobre os corpos humanos e, mais uma vez, acontece 
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a naturalização e banalização da morte de jovens e crianças negros (as), assassinadas 

nas periferias dos grandes centros urbanos.  

Todos esses fatos conduzem ao conceito de Necropolítica, criado pelo filósofo 

negro, historiador, teórico político e professor universitário camaronense Achille 

Mbembe. Esse termo indica a política da morte adaptada pelo Estado, ela é a regra, não 

uma exceção. Ele elabora esse conceito à luz do estado de exceção, do estado de terror, 

do terrorismo. O que vemos nas favelas do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, 

não é um serviço de combate à criminalidade e sim a perseguição daquele que é 

considerado perigoso. 

Os dados apresentados não revelam nenhuma novidade, e sim uma continuidade 

de uma política que visa manter as estruturas de opressão e garantia de poder e capital 

nas mãos da burguesia, que disputa entre si, manter os seus privilégios. O que vemos 

em termos gerais é um Estado que restringe cada vez mais a democracia e impõe o 

conservadorismo, porém, sob o verniz de um discurso democrático e, através do medo, 

desde os tempos de Brasil Colônia.  O mito da democracia racial no Brasil ignora de 

forma hipócrita as desigualdades existentes.  

Os mitos existem para esconder a realidade (FERNANDES, 2017). 

Como dito anteriormente, consideramos que o capitalismo não é apenas uma 

realidade econômica, é um sistema que pressupõe um estilo de vida que se mostra 

autoritário e racista, esse estilo de vida se associa a procedimentos autocráticos, tendo o 

Estado como seu aliado. São procedimentos oriundos do passado que se 

metamorfoseiam no presente, que não se configuram somente em uma repetição 

mecânica, se equilibrando entre novidades e continuidades, ou entre elementos 

estruturantes e dinâmicos do próprio capitalismo. O sistema escravocrata nunca teve 

fim. 

Nesse sentido, a condição colonial permanente (FERNANDES, 1968)  

impossibilita a mobilidade social, a inserção no mercado de trabalho de forma não 

subalternizada, a educação de qualidade socialmente referenciada e a moradia à 

população negra, falta de estrutura que impacta negativamente nas condições de saúde 

da população negra e indígena como veremos no terceiro capítulo. Tudo isso em um 

país que tem uma elite sem projeto nacional, que nunca moveu as estruturas de 

desigualdades no país, porque é isso que a mantém.  

Assim, como não houve rompimento com o passado, ele se reapresenta na 

história e a questão racial sempre esteve presente, mas emerge, se reacomoda de outra 

forma. ―Como não há ruptura definitiva com o passado, a cada passo este se reapresenta 
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na cena histórica e cobra o seu preço, embora sejam muito variáveis os artifícios da 

―conciliação‖ (em regra, uma autêntica negação ou neutralização da ―reforma‖). 

(FERNANDES, 2005, p. 238) 

Dessa forma, olhar para o panorama atual da burguesia brasileira e a sua 

natureza racista a partir de raízes históricas, compreendendo os interesses políticos, 

econômicos e sociais por trás do mito da democracia racial e da ―Guerra às drogas‖, 

significa entender que o racismo é constitutivo e funcional ao capitalismo dependente, 

não representando somente uma herança escravocrata, e sim, uma revitalização das 

relações sociais e de produção do antigo regime que favorece a acumulação de capital. 

O capitalismo, o racismo e a necropolítica são inseparáveis e se sustentam entre 

si, promovendo o extermínio ou genocídio da parcela da população ―marcada‖ para 

morrer. São formas de expropriação, dos corpos negros e indígenas, da cultura negra e 

indígena e o fantasma da escravidão e dos tempos de Brasil colônia orientam as 

políticas na contemporaneidade. 

Desse ângulo, o negro vem a ser a pedra de toque da revolução democrática 

na sociedade brasileira. A democracia só será uma realidade quando houver, 

de fato, igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de 

discriminação, de preconceito, de estigmatização e de segregação, seja em 

termos de classe, seja em termos de raça. Por isso, a luta de classes, para o 

negro, deve caminhar juntamente com a luta racial propriamente dita. 

(FERNANDES, 2017, p.41) 

Examinando a forma como se constitui a formação social brasileira, de acordo 

com as análises de Florestan Fernandes, fica em evidência que a sociedade brasileira 

não está racista, ela é racista.  No Brasil, o que se tem é uma cidadania excludente, a 

qual o nível de distribuição de renda e o acesso à educação são ineficientes, de acordo 

com o IBGE
44

, os estudantes de 18 a 24 anos negros cursando ensino superior em 2018 

foi de 55, 6% e de brancos na mesma faixa etária, 78,8%.  O Brasil adotou a postura de 

criminalização da pobreza, onde a legislação tem recorte racial e de classe, que sustenta 

a engrenagem do capitalismo dependente seguindo o tripé da manutenção da renda, 

prestígio e poder da classe dominante. 

A classificação racial da população que colocou a mulher negra em último lugar 

na pirâmide da hierarquia social também a colocou no lugar do silenciamento, se as 

mulheres brancas, pertencentes à elite tiveram que reivindicar os seus direitos, à mulher 

negra restou o apagamento, como se não existissem.  O saber e o conhecimento 

produzido pelas mulheres negras nunca foram vistos como conhecimento concreto, até 

hoje é tão difícil encontrar obras de escritoras negras, pois há uma intrínseca relação 
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entre o sexismo e o racimo, como citado anteriormente, à mulher negra foi dada a 

ligação ao corpo, ―a mulata do carnaval‖ e não ao pensar. 

Dentro desse debate, a filósofa Djamila Ribeiro analisando o pensamento de 

Lélia Gonzalez, em seu livro ―Lugar de Fala‖, traz uma importante reflexão sobre a 

hierarquização de saberes onde há uma equação, quem possui privilégio social, possui 

também o privilégio epistêmico. 

A consequência dessa hierarquização legitimou como superior a explicação 

epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental a 

exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando-o como 

dominante e assim inviabilizando outras experiencias do conhecimento. 

(RIBEIRO, 2019, p.24) 

 

Para as autoras, o racismo se constituiu como a ‗ciência‘ da superioridade 

eurocristã, branca e patriarcal, e isso define quais vozes são legitimadas ou não, ou seja, 

as vozes negras e indígenas não são legitimadas, pois a linguagem também é uma forma 

de manutenção de poder, e quem detém o poder, tem a sua voz legitimada.  

 

Lélia Gonzalez provoca e desestabiliza a epistemologia dominante, assim 

como Linda Alcoff. Em ―Uma epistemologia para a próxima revolução‖, a 

filósofa panamenha critica a imposição de uma epistemologia universal que 

desconsidera o saber de parteiras, povos originários, a prática médica de 

povos colonizados, escrita de si na primeira pessoa e que se constitui como 

legítima e com autoridade para protocolar o domínio do regime discursivo. 

(RIBEIRO, 2019, p. 26) 

 

Por isso, os saberes de curandeiras, mães de santo, Ialorixás, saberes oriundos 

dos povos originários que possuem outra cosmogonia
45

 são desvalorizados e 

perseguidos pela elite dominante, cristã, branca e patriarcal. Essa sabedoria ancestral 

que foi perseguida e literalmente ―apagada‖ da história, em nome do 

―desenvolvimento‖.  

Assim, no próximo capítulo traçaremos um paralelo entre o racismo estrutural, a 

―Guerra às drogas‖, a criminalização da pobreza e o rebatimento dessas expressões para 

o acesso a cannabis medicinal no Brasil. O proibicionismo tem uma estreita ligação com 

o imperialismo estadunidense, pois, se de um lado acentua o encarceramento em massa 

e extermina, principalmente, a juventude negra através da ―Guerra às drogas‖, de outro 

alimenta a indústria farmacêutica estadunidense.  
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 Cosmogonia é o conjunto de teorias, princípios ou doutrinas, com base científica, religiosa ou 

meramente mítica que procura descrever e explicar a origem e a formação do Universo. 
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CAPÍTULO 3- “GUERRA ÀS DROGAS”, DIREITO À SAÚDE E O 

ACESSO A CANNABIS MEDICINAL NO BRASIL 

 

Mas a relação castigo-corpo não é idêntica ao que ela era nos 

suplícios. O corpo encontra-se aí em posição de instrumento ou de 

intermediário; qualquer intervenção sobre ele pelo enclausuramento, 

pelo trabalho obrigatório visa privar o indivíduo de sua liberdade 

considerada ao mesmo tempo como um direito e como um bem. (…) 

O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma 

economia dos direitos suspensos.             Foucault, Vigiar e Punir. 

Introdução  

Esse capítulo tem como objetivo traçar um paralelo entre o estatuto do 

proibicionismo brasileiro, que foi capitaneado pelos Estados Unidos e o imperialismo 

estadunidense, como expressão do caráter dependente do capitalismo brasileiro, 

mostrando como o racismo estrutural se expressa na proibição da maconha no Brasil. 

A hegemonia dos Estados Unidos é essencial para entendermos não só como se 

configurou a relação entre imperialismo e capitalismo dependente, mas como se 

conformou a ―Guerra às Drogas‖ na realidade brasileira. Além disso, destacamos que 

essa ―guerra‖ e a proibição impossibilitam o acesso das famílias de baixa renda ao 

tratamento com medicamentos à base de cannabis sativa, pois por ser proibida, para 

pesquisas e produção de medicamentos no Brasil as plantas tem que ser importadas 

dos Estados Unidos ou da Europa. 

 

 

3.1- “Guerra às drogas”?  Reflexões sobre o imperialismo estadunidense e o 

proibicionismo brasileiro 

Lenin, em seu ensaio Imperialismo, estágio superior do capitalismo, 

publicado em 1917, considera que o imperialismo constitui uma nova etapa do 

desenvolvimento do capitalismo, quando predominam os monopólios e o capital 

financeiro, ressaltando que há uma modificação no papel dos bancos, que levou a uma 

privatização das relações sociais e uma socialização das relações privadas, dando-se o 

caráter contraditório dos monopólios. 

Posteriormente, surgem os cartéis, que se baseiam na junção de empresas 

concorrentes com o objetivo de ―controlar‖ a concorrência e aumentar os lucros. Com 

o crescente avanço dos cartéis, os monopólios começaram a representar uma quantia 

insignificante no modo de produção capitalista, levando ao fortalecimento dos cartéis, 

fortalecendo, assim, o imperialismo. Para Lenin (2012, p. 44),  
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O resumo da história dos monopólios é o seguinte: 1) de 1860 a 1870, o 

grau superior, o ápice de desenvolvimento da livre concorrência. Os 

monopólios não constituem mais do que germes quase imperceptíveis; 2) 

depois da crise de 1873, longo período de desenvolvimento dos cartéis, que 

ainda constituem apenas uma exceção, ainda não são sólidos, representando 

somente um fenômeno passageiro; 3) auge dos fins do século XIX e crise 

de 1900 a 1903: os cartéis passam a ser uma das bases de toda a vida 

econômica. O capitalismo transformou-se em imperialismo.  

 

Os bancos constituem facetas importantes para a fase do imperialismo, pois 

eles eram responsáveis por converter o capital-dinheiro inativo em ativo, isto é, 

reunir os rendimentos em dinheiro e colocá-los à disposição dos capitalistas. Assim, 

com o desenvolvimento dos bancos e o acúmulo de riquezas, eles passaram de 

modestos intermediários a monopolistas onipotentes. Para Lenin (2012) esse é um 

dos processos fundamentais da transformação do capitalismo em imperialismo, pois 

os bancos começaram a concentrar os rendimentos não só dos grandes, mas dos 

pequenos patrões, também dos empregados. 

O objetivo primeiro dos bancos era fazer com que o capital rendesse lucros. 

Com o posterior aumento da acumulação de riquezas, os bancos possuíam quase a 

totalidade de capital dos pequenos capitalistas e dos burgueses, com esse crescimento 

no capital, os pequenos bancos foram sendo incorporados pelos grandes, que por sua 

vez, se transformaram em um grupo de bancos, os gigantes monopolistas.  

 

Em nome da economia política burguesa dos nossos dias, consiste, na 

realidade, na subordinação a um centro único de um número cada vez 

maior de unidades econômicas que antes eram relativamente 

―independentes‖, ou, para sermos mais exatos, que possuíam um caráter 

estritamente local. Trata-se, pois, com efeito, de uma centralização, de um 

reforço do papel, da importância e do poder dos gigantes monopolistas. 

(LENIN, 2012, p.59)  
 

Para a manutenção do sistema capitalista, os meios de produção se tornam cada 

vez mais privados, enquanto a classe trabalhadora passa pela expropriação dos seus 

meios de sobrevivência, e inevitavelmente é obrigada a vender a sua força de 

trabalho, se submetendo à lógica capitalista. 

A condição primeira e mais básica da expansão capitalista para além dos 

limites da dominação política e militar é a imposição de imperativos 

econômicos, introduzindo as compulsões do mercado onde elas existem e 

sustentando-as onde existem. (...) O poder econômico do capital pode ser 

capaz de ir além do alcance do poder militar e político, mas só o fará se e 

quando as ―leis‖ da economia capitalista forem ampliadas – e isso é algo 

que exige ajuda extraeconômica, tanto nas relações internas de classe 

quanto na dominação imperial. Na economia capitalista interna o Estado foi 

particularmente importante na criação e manutenção de uma classe de 

trabalhadores sem propriedade que, justamente por isso, é obrigada a entrar 

no mercado para vender a sua força de trabalho. (WOOD, 2014, p. 28) 
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O imperialismo representa a fase da dominação externa por parte das grandes 

potências, da partilha do mundo e o aumento da política colonial dos países 

capitalistas, tendo como atores principais a Europa e os Estados Unidos. Assim, em 

seu estágio imperialista,  

A produção passa a ser social, mas a apropriação continua a ser privada. Os 

meios sociais de produção continuam a ser propriedade privada de um 

reduzido número de indivíduos. Mantém-se o quadro geral da livre 

concorrência formalmente reconhecida, e o jugo de uns quantos 

monopolistas sobre o resto da população torna-se cem vezes mais pesado, 

mais sensível, mais insuportável. (LENIN, 2012, p.48)  

 

Desde o imperialismo e a partilha do mundo, houve a segregação não apenas 

de uma classe social em detrimento da outra, mas também dos países centrais em 

relação aos países periféricos. Assim, a expansão do capitalismo foi organizando a 

dominação externa dos países da América Latina, a partir de dentro, através da ação 

econômica dos bancos, da militarização do poder, da transplantação da tecnologia e da 

expansão da infraestrutura. 

O capitalismo se distingue de todas as outras formas sociais precisamente 

por sua capacidade de estender seu domínio por meios puramente 

econômicos. De fato, o impulso do capital na busca incansável de auto 

expansão depende dessa capacidade única, que se aplica não somente às 

relações de classe entre capital e trabalho, mas também às relações entre 

Estados imperiais e subordinados. O imperialismo capitalista exerce seu 

domínio por meios econômicos, pela manipulação das forças do mercado, 

inclusive da arma da dívida. (WOOD, 2014, p. 23) 

 

Para a autora Ellen Wood (2014), há um novo imperialismo e o seu principal 

impositor são os Estados Unidos, que propõem entre outras coisas uma guerra sem fim 

contra o terrorismo e a promoção de uma política de defesa preventiva, no qual o 

objetivo não é mais a conquista colonial e a dominação imperial direta. 

Esse é o paradoxo do novo imperialismo. É o primeiro imperialismo em 

que o poder militar foi criado não para conquistar território nem para 

derrotar rivais. É um imperialismo que não busca expansão territorial nem 

dominação física de rotas territoriais. Ainda assim ele produziu essa enorme 

e desproporcional capacidade militar com um alcance global sem 

precedentes. Talvez seja precisamente por não ter nenhum objetivo claro e 

finito que o novo imperialismo exija força militar tão pesada. A dominação 

ilimitada de uma economia global e dos múltiplos Estados que a 

administram exige ação militar sem fim, em propósito ou tempo. (WOOD, 

2014, p. 109) 

 

Dessa forma, destacamos que, o principal cliente da indústria bélica é o 

Estado, pois compõe um elemento importante de contenção das crises inerentes ao 

modo de produção capitalista, devido à superacumulação e destruição de forças 

produtivas para retomada de ciclos. O Imperialismo se constitui, então, em uma 

política de expansão e dominação militar, tecnológica, econômica e ideo-política. 
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Como destacamos anteriormente, para analisar a relação entre imperialismo e 

capitalismo dependente é preciso ressaltar que o desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro teve suas particularidades, se tornando o que o sociólogo Florestan 

Fernandes denominou como país de capitalismo dependente, que tem como 

características intrínsecas a associação dependente com o capital imperialista externo e 

a manutenção de formas econômicas arcaicas. Ou seja, o desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro se deu conservando o caráter colonial das relações sociais e de 

produção e mantendo o status quo da burguesia brasileira, conforme analisado nos 

capítulos anteriores.  

Cardoso (1994) explicita que o conceito de capitalismo dependente elucidado 

por Florestan Fernandes trata, antes de mais nada, de capitalismo numa das formas 

específicas de uma das fases do seu desenvolvimento, isto é, parte heterônoma ou 

dependente do capitalismo monopolista. 

Florestan Fernandes em seu ensaio Revolução Burguesa no Brasil, escrito em 

1975, nos apresenta quatro fases da dominação externa. Para o autor, as nações latino-

americanas são produtos ―da expansão da civilização ocidental‖ através de um tipo de 

colonialismo moderno que teve início com a ―conquista‖ espanhola e portuguesa e que 

―adquiriu uma forma mais complexa após a emancipação nacional daqueles países‖.  

Uma das principais reflexões acerca da relação entre a economia brasileira e 

mundial diz respeito a dupla articulação e a conciliação de interesses entre a burguesia 

brasileira e a burguesia internacional. 

A dupla articulação impõe a conciliação e a harmonização de interesses 

díspares (tanto em termos de acomodação de setores econômicos internos 

quanto em termos de acomodação da economia capitalista dependente às 

economias centrais); e pior que isso, acarreta um estado de conciliação 

permanente de tais interesses entre si. Forma-se, assim, um bloqueio que 

não pode ser superado e que, do ponto de vista da transformação capitalista, 

torna o agente econômico da economia dependente demasiado impotente 

para enfrentar as exigências da situação de dependência. (FERNANDES, 

1975, p. 473) 

 

A dominação externa e a colonização de quase todas as nações latino-

americanas foram construídas com base no antigo sistema colonial, apresentando um 

duplo fundamento: legal e político. 

Em termos jurídicos, a legitimidade de dominação tinha um duplo 

fundamento, legal e político. Os colonizadores eram submetidos à vontade 

e ao poder das Coroas de Espanha e Portugal, às quais deviam, como 

vassalos, obediência e lealdade. Essa identidade de interesses, das Coroas e 

dos colonizadores, sofreu várias rupturas. Não obstante, permitiu tanto o 

endosso dos interesses dos colonizadores pelas Coroas como, inversamente, 

uma orientação de valores pela qual os colonizadores agiam em benefício 

dos interesses das Coroas. (FERNANDES, 1975, p. 13) 
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O primeiro tipo de dominação externa tinha o objetivo de manter o status quo 

dos colonizadores e da Coroa, o que foi conseguido através da transplantação dos 

padrões ibéricos de estrutura social adaptado ao trabalho dos nativos ou à escravidão. 

Dessa forma, escravizados (as), nativos (as) e mestiços (as) foram mantidos fora das 

estruturas estamentais, em um sistema de castas sem mobilidade, o que possibilitou à 

Coroa e aos colonizadores uma superexploração da força de trabalho. Os interesses 

dos colonizadores e da Coroa sofreram rupturas ao longo do tempo, porém, sem abalar 

a conjugação de interesses entre ambos. 

Para o referido autor (1975), alguns fatores desencadearam a crise desse tipo de 

dominação, o próprio padrão de exploração colonial inerente ao sistema político e 

legal da dominação apresentava dificuldades, pois as economias da Espanha e de 

Portugal não conseguiam sustentar o financiamento das atividades mercantis de 

descoberta, exploração e crescimento das colônias. A luta pelo controle econômico das 

colônias latino-americanas na Europa e a ação dos vitimados pela rigidez da ordem 

social e interessados na destruição do antigo sistema colonial também representaram 

fatores preponderantes para a crise do antigo sistema colonial. 

O segundo tipo de dominação externa foi identificado por Fernandes (1975) 

como neocolonialismo, as nações europeias que conquistaram o controle dos negócios 

de exportação e importação na América Latina, estavam mais interessadas no 

comércio que na produção local. 

A produção com vistas à exportação imediata já estava organizada, numa 

base bastante compensadora em termos de custos. Por outro lado, a 

ausência de produtos de alto valor econômico e a existência de um mercado 

consumidor relativamente amplo tornou mais atraente o controle de 

posições estratégicas nas esferas comerciais e financeiras. A Inglaterra, por 

exemplo, iniciou uma política comercial que propiciou rápido impulso à 

emergência dos mercados capitalistas modernos nos centros urbanos das 

ex-colônias. (FERNANDES,1975, p.15)  

 

Houve uma expansão das agências comerciais e bancárias e uma 

monopolização dos mercados latino-americanos já que as ex-colônias não possuíam 

recursos necessários para produzir os bens importados e a classe dominante tinha 

muito interesse na exportação. Os efeitos estruturais e históricos dessa dominação 

foram agravados pelo fato de que os novos controles desempenhavam uma função 

reconhecida: a manutenção do status quo ante da economia, com o apoio e a 

cumplicidade das ―classes exportadoras‖ (os produtores rurais) e os seus agentes ou os 

comerciantes urbanos. (FERNANDES, 1975, p. 15). Escolheram assim um papel 

econômico secundário e dependente com as estruturas econômicas construídas sob o 

antigo sistema colonial. 
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O terceiro tipo de dominação externa foi uma consequência da reorganização 

da economia mundial vinda da Revolução Industrial na Europa. O neocolonialismo foi 

uma fonte de acumulação de capital nos países europeus, essenciais para o 

desenvolvimento do capitalismo industrial. 

 

As influências externas atingiram todas as esferas da economia, da 

sociedade e da cultura, não apenas através de mecanismos indiretos do 

mercado mundial, mas também através de incorporação maciça e direta de 

algumas fases dos processos básicos de crescimento econômico e de 

desenvolvimento sociocultural. Assim, a dominação externa tornou-se 

imperialista, e o capitalismo dependente surgiu como uma realidade 

histórica na América Latina. (FERNANDES, 1975, p. 16, grifos nossos) 

 

Esse tipo de dominação realça o padrão dual de expropriação do excedente 

econômico, ou seja, há uma superexploração da força de trabalho para alimentar tanto 

a economia externa quanto a interna, preservando o esquema de exportação-

importação baseado na produção de matérias-primas transfere o excedente econômico 

dos países de capitalismo dependente para os países hegemônicos. Fernandes (1975, 

p.65), considera que o que foi considerado ―idade de ouro do capitalismo estrangeiro‖, 

só foi idade de ouro para os países europeus e para os Estados Unidos, as economias 

dependentes foram transformadas em mercadorias, tendo a sua integração nacional 

negligenciada.   

O quarto tipo de dominação externa surge com a expansão das grandes 

empresas corporativas nos países latino-americanos, especialmente a indústria leve e 

pesada. Essas empresas trouxeram um novo tipo de organização, com novos padrões 

de planejamento, propaganda de massa, concorrência e controle interno das economias 

dependentes. Os Estados Unidos como superpotência, configurando o imperialismo 

total que organiza a dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da 

ordem social, desde o controle da natalidade, comunicação e consumo em massa até a 

educação (FERNANDES, 1975). 

Esse tipo de imperialismo demonstra que os países latino-americanos, mesmo 

os mais avançados, não dispõem nem dos requisitos básicos para o rápido crescimento 

econômico, os interesses são controlados a partir de fora e a burguesia só se preocupa 

em manter os seus interesses particularistas. A dominação externa, em todas as suas 

formas, produz uma especialização geral das nações como fontes de excedente 

econômico e de acumulação de capital para as nações capitalistas avançadas 

(FERNANDES, 1975). 

Fernandes (1975) cita que essa dominação externa produz três realidades 

estruturais: a concentração de renda, prestígio social e poder dos estratos que possuem 
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importância estratégica para o núcleo hegemônico; a existência de estruturas 

econômicas, socioculturais e políticas em diferentes épocas históricas, realçando o 

desenvolvimento desigual e combinado
46

 elucidado por Trotsky; a exclusão de ampla 

parcela da sociedade (condenados do sistema
47

) como requisito estrutural e dinâmico 

para o desenvolvimento do sistema. 

Essa nova fase do imperialismo não se constitui apenas de fatores econômicos, 

há mudanças nos padrões de consumo, de propaganda, de tecnologia que representa 

uma luta violenta pela sobrevivência do próprio capitalismo. 

A erupção do moderno imperialismo iniciou-se suavemente, através de 

empresas corporativas norte-americanas ou europeias, que pareciam 

corresponder aos padrões ou às aspirações de crescimento nacional auto 

sustentado, conscientemente almejado pelas burguesias latino-americanas e 

suas elites no poder ou pelos governos. Por isso, elas foram saudadas como 

uma contribuição efetiva para o ―desarrolismo” ou o 

―desenvolvimentismo‖, recebendo um apoio econômico e político 

irracional. (FERNANDES, 1975, p.22) 

 

O imperialismo destruiu as possibilidades de ―desenvolvimento‖ dos países 

capitalistas dependentes apresentando uma aparência de ―desenvolvimentismo‖ com a 

submissão consentida da burguesia local, que não passou de uma falácia, uma 

revitalização de elementos antigos e a expropriação da riqueza de dentro para fora, 

configurando o recolonialismo. 

Os Estados Unidos desempenharam um papel pioneiro e dominante nesse 

processo devido às consequências de sua expansão econômica na América Latina, 

principalmente pelo fato de os países latino-americanos não possuírem recursos 

materiais e humanos para estabelecer limites à hegemonia estadunidense. 

Em consequência, o processo de modernização, iniciado sob a influência e 

o controle dos Estados Unidos, aparece como uma rendição total e 

incondicional, propagando-se por todos os níveis da economia, da 

segurança e da política nacionais, da educação e da cultura, da comunicação 

em massa e da opinião pública, e das aspirações ideais com relação ao 

futuro e ao estilo de vida desejável. (FERNANDES, 1975, p. 23) 

 

Além do mais, para as elites econômicas, a única alternativa para enfrentar a 

―subversão‖, a ―corrupção‖ e ―evitar o comunismo‖ foi ceder ao recolonialismo, isto é, 

essa rendição total ganha materialidade a partir do traço ou condição colonial 

permanente. Segundo Fernandes (1975, p.22), 

                                                           
46

 A lei do desenvolvimento desigual e combinado formulado por Trotsky compreende a ocorrência 

simultânea de aspectos avançados e atrasados no processo de desenvolvimento dos países.  Isso se revela 

especialmente nos países periféricos do sistema mundial, nos quais um setor extremamente moderno da 

economia pode existir de forma combinada com o mais atrasado, resultando numa formação social sem 

grandes contradições entre as classes dominantes. 
47

 Segundo Florestan Fernandes, os condenados do sistema são os agentes humanos que não se 

classificavam para o mercado de trabalho e assim ficavam mais vulneráveis à superexploração do 

trabalho. O setor humano marginal de sua origem econômica.  
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Está claro que essa condição se altera continuamente: primeiro, se prende 

ao antigo sistema colonial; depois se associa ao tipo de colonialismo criado 

pelo imperialismo das primeiras grandes potências mundiais; na atualidade, 

vincula-se aos efeitos do capitalismo monopolista na integração da 

economia internacional. Ela se redefine no curso da história, mas de tal 

modo que a posição heteronômica da economia do país, em sua estrutura e 

funcionamento, mantém-se constante. O que varia, porque depende da 

calibração dos fatores externos envolvidos, é a natureza do nexo da 

dependência, a polarização da hegemonia e o poder de determinação do 

núcleo dominante. 

 

Dessa forma, o que torna a hegemonia dos Estados Unidos ainda mais forte é a 

concepção estadunidense de segurança, fronteira econômica e ação conjunta contra 

mudanças radicais ou revolucionárias de países vizinhos, ou seja, o objetivo é 

incorporar os países latino-americanos ao espaço econômico e sociocultural dos 

Estados Unidos e para isso coexistem: 

Instituições oficiais, semi-oficiais ou privadas, encarregadas de conduzir a 

política de controle global das finanças, da educação, da pesquisa científica, 

da inovação tecnológica, dos meios de comunicação em massa, do emprego 

extranacional das políticas, das forças armadas e mesmo dos governos. 

(FERNANDES,1975, p. 24) 

 

Os valores culturais oriundos dessa hegemonia estadunidense influenciam o 

consumo em massa e consequentemente incentivam o desperdício, a competição e o 

individualismo, assegurando os interesses privados, que vai ter influência direta no 

Brasil, onde a renda, o prestígio social e o poder continuam nas mãos da classe 

dominante, pois não há democracia de participação ampliada garantidora da 

participação da classe trabalhadora, só a democracia restrita que atende 

exclusivamente aos interesses da classe dominante, ou seja, nos termos de Florestan 

Fernandes, ―democracia para os mais iguais‖ (FERNANDES, 2019, p. 61) 

Fernandes (1975) lembra que, nesse processo, os países latino-americanos 

enfrentam duas duras realidades, estruturas econômicas, socioculturais e políticas 

internas que podem absorver as transformações do capitalismo, mas que inibem a 

integração nacional e o desenvolvimento autônomo; e a dominação externa que 

estimula a modernização e o crescimento, nos estágios mais avançados do capitalismo, 

mas que impede a revolução nacional e uma autonomia real. Os dois aspectos 

constituem faces da mesma moeda. 

 De acordo com Lima (2009), o Brasil se insere na economia mundial 

subordinado econômica, política e culturalmente à Europa e, posteriormente aos EUA, 

mantendo características dos ciclos econômicos anteriores, combinando formas 

―arcaicas‖ e ―modernas‖ de produção que articulam a industrialização por substituição 

de importações e a crescente urbanização com a ordem rural vigente. Essa 
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subordinação conciliava os interesses da burguesia nacional e internacional que forjou 

uma democracia restrita, isto é, com a mínima participação da classe trabalhadora nas 

decisões políticas. 

A estreita ligação do imperialismo ao proibicionismo se dá ao considerar que a 

―Guerra às drogas‖
48

 é uma das formas de controle social, pois, declarando guerra aos 

psicoativos, o Estado ―justifica‖ suas intervenções na sociedade através do discurso da 

repressão à produção e consumo de substâncias tidas como ilícitas, e assim a violência 

vai incidir, principalmente, nas classes sociais subalternas. 

Como vimos anteriormente, muitas substâncias eram naturalmente usadas e 

comercializadas para alívio de males físicos e espirituais e não sendo, portanto, 

proibidas. Segundo Macrae (2003, p.1), uma das razões pelas quais durante a maior 

parte da história o uso de psicoativos não apresentasse maiores ameaças à sociedade 

constituída é que ele geralmente se dava no bojo de rituais coletivos ou orientado por 

objetivos que a sociedade reconhecia como expressão de seus próprios valores.  

No entanto, a partir do século XVI esse quadro mudou, com as Grandes 

Navegações, os europeus entraram em contato com uma variedade de produtos, entre 

eles as chamadas Substâncias Psicoativas (SPA). De acordo com Escohotado (1998), o 

uso de algumas dessas substâncias pelos povos originários tinha caráter de resistência 

cultural ao processo de colonização, o que fez com que, inicialmente, seu uso fosse 

violentamente reprimido pelos colonizadores, como foi o caso do ópio na Ásia e da 

folha de coca na América Latina. Porém, ao mesmo tempo em que havia repressão era 

possível perceber uma certa tolerância em relação ao uso das SPAs usadas como 

estratégia de dominação dos colonizadores, pois por outro lado, essas substâncias 

apresentavam um comércio bem lucrativo, como é o caso do ópio. 

Antes do início da Era Cristã, o ópio era utilizado na China para fins 

medicinais, o consumo para uso recreativo era restrito às elites e à nobreza, porém, a 

partir de meados do século XVII, a situação mudou, pois houve a introdução do hábito 

de fumar tabaco entre os marinheiros europeus. Assim,  

[...] o comércio começou a florescer em dois sentidos, mas a um alto preço 

para a China: as quantidades maciças de tabaco desembarcadas 

popularizaram o hábito do fumo, começando a causar um problema de 

saúde pública. Prenunciando um padrão que se repetiria na China e no resto 

do mundo a partir de então, um édito da época proibindo o hábito logrou 

agravar ainda mais a situação: proibidos de fumar tabaco, os chineses 

passaram a fumar ópio. A expansão exponencial do hábito estimulou o 

                                                           
48

 Guerra às drogas é um termo comumente aplicado a uma campanha, liderada pelos Estados Unidos, de 

proibição de drogas, ajuda militar e intervenção militar, com o intuito de definir e reduzir o comércio 

ilegal de drogas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
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aumento das importações de ópio indiano, dando início a um lucrativo 

círculo vicioso.  (SILVA, 2013, p. 65) 

 

Assim, a Guerra do Ópio (1839 e 1865) foi o marco histórico do processo de 

mercantilização das SPA, pois com a expansão global do capitalismo e em nome do 

―livre comércio‖, a Inglaterra declarou guerra à China garantindo assim o monopólio 

internacional sobre a distribuição do ópio. 

Somente a partir do século XVII a questão do entorpecentes entrou na 

esfera das relações internacionais, com a utilização do comércio do ópio 

pelas potências europeias, como instrumento de sua política mercantil na 

Ásia, China e Índia (esta última, já sob domínio britânico) seriam as nações 

mais afetadas na fase inicial. (SILVA, 2013, p. 65) 

 

Percebe-se então que a proibição vai muito além da criminalização de 

substâncias, representando não só o controle social das classes subalternas, mas, 

principalmente a lucratividade das grandes potências. Segundo Torcato (2016), para 

entender o processo de criminalização dos psicoativos, é necessário entender as 

particularidades desse consumo em um contexto de afirmação da sociedade moderna 

burguesa. Sendo assim, ele acredita que uma abordagem clássica se dá através da 

oposição entre liberalismo e antiliberalismo.  

Com relação ao uso de psicoativos, o liberalismo se opunha a interferência 

estatal ou da igreja no campo da consciência, isto é, o proibicionismo se ligava então 

ao antiliberalismo. Assim, com o desenvolvimento do conhecimento herbário e a 

identificação dos princípios ativos, tentou-se romper a relação das plantas com a 

magia. Ao se consolidar o discurso médico como legítimo a partir de meados do 

século XIX, o liberalismo começou a sofrer duras críticas. 

Nesse sentido Torcato (2016, p. 21), afirma que a patologização
49

 do consumo 

de álcool e outros psicoativos estariam ligados a emergência da medicina ao lugar 

anteriormente ocupado pela religião, processo que levou ao que é denominado 

medicalização da sociedade, ou seja, a medicina conseguiu acomodar seus interesses 

corporativos nos dispositivos de controle instaurados pelo Estado, que de certa forma 

reafirma a consolidação da medicina como ciência.  

Como analisamos no item 2.1, algumas ervas até serem consideradas 

substâncias proibidas, foram muito utilizadas na forma ritualística-religiosa e 

medicinal. 

O mundo antigo pareceu conhecer uma variedade de substâncias que eram 

utilizadas de forma terapêutica, lúdica e enteógenas- dependendo do 

                                                           
49

 Patologização: ato ou efeito de patologizar, de transformar em doença ou anomalia, mesmo que não 

seja. 
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contexto. [...] o direito romano, nesse aspecto, tradicionalmente dividia a 

magia em branca- que objetivava a cura - e negra - visando prejudicar 

as pessoas. Os ocidentais conheciam e apreciavam muito o ópio, 

principalmente na forma líquida, as solanáceas (meimendro, mandrágora, 

estramônio, beladona), a Cannabis (incluindo o haschish), além de outras 

substâncias visionárias- o princípio ativo muito próximo ao LSD [...]. 

(TORCATO, 2016, p. 31) (grifos nossos) 

 

Analisar a ascensão do Cristianismo é importante nesse contexto, pois, o 

paganismo considera a euforia, tanto positiva quanto negativa, como um fim em si 

mesmo, já no Cristianismo é o oposto, a dor e o prazer não podem ter fim em si 

mesmo, pois são considerados pecados. Então fazer uso de psicoativos que não seja o 

álcool (o vinho era aceito) que podem gerar euforia e outros sentimentos como prazer, 

alegria, era visto como pecado e por isso tão perseguido pela Inquisição.  

Para Torcato (2016, apud Courtwright, 2001, p.91-94), um dos motivos pelos 

quais os psicoativos eram restritos ao uso médico é porque eles eram desaprovados 

pelas religiões ―verdadeiras‖, no caso o Cristianismo, Islamismo e Hinduísmo. As 

demais crenças seriam ―falsas‖ religiões, [que utilizam] ídolos químicos que distraem 

os fiéis e levando-os ao caminho da autodestruição‖. 

Nota-se que, além do racismo, a afirmação da medicina como saber 

hegemônico e a intolerância religiosa estão presentes na maioria das ―justificativas‖ 

para proibir o uso de substâncias psicoativas, ou seja, aplica-se a moral cristã e o 

padrão biomédico para referenciar essas análises. 

Com o desenvolvimento do capitalismo, o comércio transoceânico foi 

responsável por transportar plantas, animais, micro-organismos e claro, substâncias 

psicoativas. Ocorreu uma mundialização dos psicoativos, mas não de todos. Torcato 

(2016), destaca que essa mundialização seguiu os padrões culturais do Ocidente 

cristão, grande inimigo das práticas tradicionais xamânicas e das substâncias de 

característica enteógena
50

, entendidas como demoníacas. 

Além da rejeição aos fármacos com essas características, outros fatores 

também foram relevantes para entender por que algumas substâncias se 

tornaram commodities globais e outras não: 1° aversão inicial provocada 

pelo gosto ruim ou por formas de consumo desagradável; 2º Efeitos 

estéticos indesejados, como problemas para os dentes ou para as vísceras; 

3º. Produtos que estragam muito rápido e apresentam problemas logísticos 

para o comércio de longa distância. (TORCATO, 2016, p. 37, apud 

COURTWRIGHT, 2001). 

 

Assim, durante a expansão do comércio transatlântico, as substâncias foram 

separadas pelos europeus em dois grupos, um grupo continha substâncias de enorme 
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 Enteógenas: substância alteradora da consciência que induz ao estado xamânico ou de êxtase. É um 

neologismo que vem do grego, foi proposto por Gordon Wasson em 1973. 
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expansão e difícil proibição como o café, açúcar, tabaco e bebidas alcoólicas, e o outro 

as substâncias de expansão limitada que possibilitaram intervenção pública, como o 

ópio, a cannabis e a coca, e os derivados provenientes dessas plantas. Torcato (2016), 

ressalta que esses psicoativos tiveram trajetórias similares, iniciando pela forma 

medicinal e se popularizando posteriormente até serem proibidas. Mas afinal, quem 

determina se as substâncias são lícitas ou ilícitas? 

Durante grande parte do século XX, a proibição de dadas substâncias e a 

promoção de outras foi colocada por uma classe médica ansiosa em 

transformar a saúde em reserva de mercado. Entretanto, desde 1963, a 

Divisão da Farmacologia e Toxicologia da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é categórica em afirmar que era impossível estabelecer uma 

correlação entre dados biológicos e medidas administrativas. Está claro 

desde então que essa divisão entre psicoativos lícitos e ilícitos responde a 

fatores outros que não técnicos. Essa divisão não foi decidida por químicos, 

médicos ou toxicologistas. (TORCATO, 2016, apud SILVA, 2013, p. 375) 

 

Ou seja, essas classificações não foram decididas por especialistas da área, o 

que demonstra que os interesses econômicos e ideopolíticos por trás dessas 

substâncias é o que define quais serão proibidas e quais serão aceitas. 

Para Torcato (2016), a caracterização dos psicoativos atualmente proibidos 

como ineficazes (do ponto de vista terapêutico) e prejudiciais (do ponto de vista social 

e racial) é outro pilar da percepção hegemônica que associa a restrição de acesso aos 

fármacos a uma atitude ética e humanitária. Isto é, a escolha do que é permitido ou 

proibido vai além das questões técnicas passando por fatores econômicos, políticos e 

ideo-culturais. 

No Brasil, o álcool também foi utilizado em sua forma terapêutica para curar 

doenças como tétano e intoxicação do sangue até meados da década de 1930, 

conforme Torcato (2016). Porém, os discursos formados sobre essa questão portavam 

um caráter social voltados para a disciplinarização. Importante destacar que o 

pensamento médico que condenava o uso excessivo do álcool como comportamento 

libertino que afetava gradativamente os órgãos, se transformou no pensamento que 

entendia o uso do álcool como uma doença específica, transferindo o uso terapêutico 

do álcool para a psiquiatria. 

Durante o final do século XIX e a primeira metade do século XX, as 

práticas psiquiátricas procuraram consolidar sua especialidade médica 

através da desqualificação do saber médico entendido como ―erudito‖ e as 

práticas populares de automedicação. Nessas disputas a emergência da 

patologização da ebriedade
51

 coexistiu com duas tradições médicas de uso 

do álcool que precisam ser destacadas, a primeira delas é referente à clínica 

e a terapêutica e ao lado do tétano e das suas qualidades como depurador do 
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 Ebriedade: estado de uma pessoa ébria, embriaguez. 
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sangue o álcool tinha outras inúmeras outras potencialidades terapêuticas. 

(TORCATO, 2016, p. 173) 

  

Utilizado não só no preparo caseiro de remédios, o álcool estava presente em 

vários tônicos, energizantes e fortificantes, inclusive no remédio Biotônico Fontoura, 

entre o final do século XIX e início do século XX a partir da expansão da indústria 

farmacêutica do Brasil.   

Destacamos que o termo droga tem origem na palavra droog (holandês antigo) 

que significa folha seca; isto porque antigamente quase todos os medicamentos eram 

feitos à base de vegetais. Atualmente, a medicina define droga como sendo: qualquer 

substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em 

mudanças fisiológicas ou de comportamento (CEBRID- Centro Brasileiro de 

Informações Sobre Drogas Psicotrópicas). 

Ponderando sobre as características do que pode ser considerado como 

psicoativo, o açúcar, o café e o chocolate também estão incluídos nessa lista.  Segundo 

Carneiro (2002), os psicoativos atendem às necessidades humanas, o seu uso em quase 

todas as culturas humanas está relacionado à medicina, religião, cura e prazer. A 

maconha, por exemplo, nem sempre foi considerada um psicoativo, tendo sido usada 

na forma ritualístico-religiosa e medicinal desde a Antiguidade, tendo início a 

proibição no Brasil somente em meados do século XIX. 

Nesse sentido, ressaltamos que, o proibicionismo é uma forma de classificar o 

paradigma que rege a atuação dos Estados em relação a determinado conjunto de 

substâncias. A proibição, capitaneada pelos Estados Unidos, se deu entre outros 

motivos para manter a ―ordem social‖, levando em conta os interesses da nascente 

indústria médico-farmacêutica pela monopolização na produção de novos psicoativos 

e a radicalização do puritanismo estadunidense. 

São do começo do século XX as raízes da atual conjuntura ―proibicionista‖. 

Interessada no aproveitamento máximo da força de trabalho, a coerção 

industrial estabeleceu como principais alvos o sexo e as drogas, inclusive o 

álcool. É daí que vêm as proibições estadunidenses contra a venda e 

consumo de ópio (1909), cocaína e heroína (1914) e finalmente das bebidas 

alcoólicas, com a famosa Lei Seca de 1919. Além da questão econômica, 

em tal onda proibicionista havia explícita conotação racista, iniciada com o 

Decreto de Expulsão de Chineses em 1882
52

, e a consequente 

estigmatização do ópio como agente agressor da cultura e da moral 

estadunidense. O álcool era associado à população negra, e a fusão dos dois 

(álcool + negros) também seria um grande risco a ser combatido. 

(DELMANTO, 2015, p.3) 
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 Por meio da lei de exclusão dos chineses, promulgada em 1882, a Casa Branca negou a entrada aos 

trabalhadores dessa procedência - atraídos então pela febre do ouro na Califórnia e pelas possibilidades de 

emprego na ferrovia -, alegando que "afundavam os salários" da mão-de-obra local. 
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A Lei Seca criada em 1919, foi revogada em 1933, considerada inexequível. 

De acordo com Marasciulo (2019), a partir dessa lei ficava proibida a produção e 

comercialização de bebidas alcoólicas, lei que foi criada também por interesse de 

grupos religiosos protestantes.  

Nessa mesma época, nos Estados Unidos, associava-se o uso da maconha aos 

mexicanos, uso que se disseminou entre a população, dessa forma, aproveitando-se 

dos boatos de que a maconha induzia à promiscuidade e ao crime, Harry Jacob 

Aslinger
53

 deu início à perseguição da erva. 

Anslinger não estava motivado apenas por motivações pessoais e de ódio aos 

psicoativos, as petrolíferas e fabricantes de fibras sintéticas estavam disputando espaço 

com a indústria do cânhamo, fibra extraída da cannabis e que pode ser usada na 

fabricação de tecidos, papel, cordas, resina e combustíveis de excelente qualidade e 

bom preço. Assim, um dos interesses de Anslinger na proibição da maconha era 

beneficiar empresas como a Dupont (grande empresa de petróleo) e Hearst (imensa 

rede de jornais). 

De acordo com Carneiro (2002), o fenômeno da Lei Seca se repete no final do 

século XX, dessa vez em escala global, que deu ênfase a comércios de altos lucros 

acentuando a violência. Para ele, o consumo de psicoativos ilícitos cresce 

principalmente devido ao proibicionismo, pois cria uma demanda de investimentos em 

busca de lucros. 

A crescente intervenção política e militar sob o pretexto da luta contra as 

drogas alcança com o Plano Colômbia as características de uma guerra 

neocolonial. Tal situação que acentuou-se a partir dos anos 70, quando 

Nixon lançou a guerra contra as drogas, atingiu graus extremos nos anos 80 

e 90, na entrada ao terceiro milênio parece tornar-se ainda mais grave. 

Diversos aspectos da degeneração da situação social relacionam-se direta 

ou indiretamente ao estatuto do comércio de drogas na sociedade 

contemporânea: aumento da violência urbana, do número de encarcerados e 

das forças militares envolvidas com as drogas. (CARNEIRO, 2002, p.1) 

 

 

 Outros interesses estão envolvidos na proibição dos psicoativos, de acordo com 

Rybka, Nascimento e Guzzo (2018), a medicalização e a criminalização dos psicoativos 

são os elementos chave que sustentam o proibicionismo. A partir da legitimidade 

cientifica da medicina, alcançada ao longo do século XIX, houve uma 

instrumentalização desses saberes, ou seja, os saberes médicos se afirmavam e outros 

saberes foram sendo deslegitimados. Essa intervenção da medicina e o controle que 

tinha sobre os corpos deu origem ao complexo industrial da saúde. 
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 Harry Jacob Aslinger foi um comissário do serviço de Narcóticos dos Estados Unidos, cargo criado 

durante a gestão do Presidente Herbert Clarck Hoover. Foi comissário de 1930 a 1962. 
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Em vista disso, exatamente nos anos finais do século XIX, quando se constitui 

um mercado mundial no capitalismo monopolista é que o proibicionismo segue uma 

direção hegemônica, com o protagonismo estadunidense, sobre determinados 

psicoativos, a começar pelo ópio.  

Desde a segunda metade do século XIX, os Estados Unidos conviviam em 

seu território com insatisfações advindas de movimentos puritanos de cariz 

abstêmio (Ligas, Associações, Igrejas, Representantes Políticos) que 

destilavam reprovação moral e xenofobia a minorias e imigrantes que se 

deslocavam para os Estados Unidos em busca de oportunidade de trabalho. 

(BRITES, 2017, p.98) 

 

Para Carneiro (2002), o século XX foi o momento em que o consumo de 

psicoativos alcançou a sua maior extensão mercantil, por um lado, e o maior 

proibicionismo oficial por outro. Embora sempre tenham existido, em todas as 

sociedades, mecanismos de regulamentação social do consumo das drogas, até o início 

do século XX não existia o proibicionismo legal e institucional internacional. 

A reprovação ao uso de substâncias psicoativas, geralmente de caráter moral, 

vinculava o uso dessas substâncias à alguns grupos sociais, assim, o ópio foi associado 

aos chineses que foram para os Estados Unidos trabalhar na construção de estradas de 

ferro; a maconha foi ligada aos mexicanos, vistos como insolentes; aos negros (as) foi 

associada a cocaína e o álcool aos imigrantes irlandeses.  

Com o fim de seu principal rival político e ideológico – a União Soviética– 

o imperialismo estadunidense requisitou novas formas de penetração e 

ingerência sobre os territórios ambicionados, para controle direto ou 

indireto, explícito ou não. Sem um inimigo declarado para justificar as 

intervenções militares e econômicas, a guerra ao tráfico vem bem a calhar 

como justificativa para a ―dilatação do perímetro defensivo do país, que 

simplesmente passava a abarcar o mundo‖ (ARANTES, 2004). 

 

Segundo Carneiro (2002), o estatuto do proibicionismo separou a indústria 

farmacêutica, a indústria do tabaco, a indústria do álcool, entre outras, da indústria 

clandestina das drogas proibidas, num mecanismo que resultou na hipertrofia do lucro 

no ramo das substâncias interditas. 

De acordo com Brites (2017, p. 99), os Estados Unidos ingressaram nesse 

cenário motivados por pressões internas advindas daqueles movimentos puritanos e, 

também pela perspectiva de imposição de sua liderança internacional. Com o objetivo 

de se projetar como potência econômica e militar, e ao mesmo tempo responder às 

pressões internas, os Estados Unidos convocam duas Conferências Mundiais para tratar 

primeiramente do que eles consideravam ―o problema do ópio‖. A primeira Conferência 

foi realizada em Xangai em 1909, e a segunda em Haia em 1912. 

A cada edição, as Conferências Internacionais seguem ampliando suas pautas 

programáticas, as medidas de controle, as obrigações e sanções aos países 
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signatários que desconsiderem as resoluções aprovadas, sempre sob a 

hegemonia estadunidense. A lista de substâncias controladas – cujo consumo 

torna-se restrito a finalidades terapêuticas – vai sendo alterada a cada 

Conferência e, à medida que outros interesses entram na disputa, 

gradativamente muitas substâncias tornam-se proibidas. (BRITES, 2017, p. 

101) 

 

A Conferência realizada em Haia em 1912 tinha como objetivo abordar o uso do 

ópio, porém a inclusão da cocaína foi uma estratégia do governo inglês que queria 

desviar a atenção sobre sua participação no comércio do ópio e atingir os produtores 

alemães, cuja indústria farmacêutica estava em plena expansão. (BRITES, 2017)  

Em 1912, durante a Primeira Convenção Internacional do Ópio, realizada em 

Haia, a produção e a comercialização da morfina, da heroína e da cocaína já 

haviam sido regulamentadas. A reunião gerou repercussão por aqui, sendo 

veiculada em jornais de circulação diária como uma ―grande campanha‖: ―O 

Brazil adhere ao combate contra o opio, a morphina e a cocaina‖. Os 

signatários da Convenção se comprometiam a ―editar leis e regulamentos 

severos para as pharmacias e drogarias de modo a restringir o seu emprego 

aos seus usos medicos e legitimos‖. (SAAD, 2015, p. 61) (grifos do autor) 

 

O proibicionismo vai sendo assumido por diversos países, quanto mais se 

restringe o uso da morfina, ópio e cocaína para usos médicos tidos como ―legítimos‖, 

mais avançam a produção de drogas sintéticas como as anfetaminas, que por exemplo, 

serviam para aumentar a disposição dos soldados durante as guerras. 

À medida que se restringe de maneira cada vez mais acentuada o consumo de 

psicoativos a prescrições terapêuticas, combatendo e transmutando os usos 

lúdicos, hedonistas e contestatórios em hábitos ilegais e condenáveis, como 

ocorre com os usos do ópio, da cocaína, da heroína e da maconha, ampliam-

se a produção e o comércio de substâncias sintéticas, como a metadona, 

barbitúricos e anfetaminas. (BRITES, 2017, p. 102) 

 

Enquanto proibia-se o uso da heroína e da cocaína, por outro lado os laboratórios 

começaram a isolar quimicamente essas substâncias, transformando-as em 

medicamentos de alto lucro para a indústria farmacêutica. 

Ainda no século XIX, com o avanço do conhecimento científico, 

substâncias como a heroína e a cocaína foram isoladas quimicamente, 

permitindo sua produção em laboratório em concentrações muito superiores 

às encontradas nas plantas cultivadas por milênios em seus territórios de 

origem. Além das SPA já conhecidas e consumidas, inúmeras novas 

substâncias passaram a ser sintetizadas em laboratório, abrindo um mercado 

muito promissor. O interesse econômico em torno das SPA evidencia-se no 

crescimento vertiginoso dos valores movimentados em seu comércio ao 

longo do século XX tanto pelo tráfico internacional de drogas
 
quanto pela 

produção e venda legal de medicamentos psicotrópicos através da indústria 

farmacêutica. Se o primeiro se beneficia de taxas de lucro que somente 

podem ser obtidas na condição de ilegalidade, a última conquistou o 

monopólio da produção e do comércio de grande parte das drogas legais 

(em um processo contínuo de desenvolvimento de novos produtos, 

legitimado pela ciência). (RYBKA, NASCIMENTO, GUZZO, 2018, p. 2) 
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A Conferência do Ópio e outros psicoativos realizada em Genebra em 1924 

contou com a participação do delegado brasileiro Dr. Pernambuco Filho. O Brasil tinha 

sido escolhido para fazer parte da composição arbitral na Conferência.  

 

A ação da delegação do Brasil, segundo Pernambuco Filho, foi ―em defesa 

das propostas que visavam o benefício da humanidade ou combatiam de 

modo seguro o flagelo das drogas nocivas‖. Assuntos referentes à heroína, 

codeína, láudano e haxixe foram cuidados pela delegação, ―que conseguiu 

mesmo colocar a diamba – haxixe brasileiro – que tantos malefícios causa no 

norte do Brasil, entre as drogas sujeitas à fiscalização da convenção‖. Estava 

dado o primeiro passo na direção da proibição da maconha. Com pés – e 

esforço – brasileiros. (SAAD, 2015, p. 79/80) 

 

Com essa Conferência, a cannabis entra na pauta de debate e passa, juntamente 

como o ópio e a cocaína, a integrar a lista de produtos controlados. Nesse momento, a 

maconha foi associada a atitudes ―subversivas‖, que ganhava força no Egito. 

No entanto, antes mesmo de uma legislação mais rigorosa para criminalizar a 

maconha, o Brasil já era pioneiro na proibição, criando na Câmara Municipal do Rio de 

Janeiro a primeira lei que restringia o seu uso. Foi inserido no Código de Posturas 

Municipais, no dia 4 de outubro de 1830, na Seção Primeira Saúde Pública, Título 2º, 

Sobre a Venda de Gêneros e Remédios, e sobre Boticário, a seguinte interdição: “É 

proibida a venda e uso do pito de pango, bem como a conservação dele em casas 

públicas: os contraventores serão multados, a saber: o vendedor em 20 mil réis, e os 

escravos e mais pessoas que dele usarem, em oito dias de cadeia”. Pito de pango era 

como se denominava a maconha na época, conforme analisamos anteriormente. Essa 

primeira lei restritiva já mostrava o seu caráter racista. 

Uma legislação proibitiva mais abrangente – de caráter nacional – sobre a 

maconha só apareceria mais de cem anos depois, através da inclusão da 

planta na lista de substâncias proscritas em 1932. Porém, mesmo antes de 

sua proibição, a maconha ―era diretamente associada às classes baixas, aos 

negros e mulatos e à bandidagem‖. (SAAD, 2015, p. 4) 

 

Ainda com relação à Conferência de 1924 em Genebra, políticos e juristas 

brasileiros elaboravam projetos que regulassem o comércio e o consumo de psicoativos. 

A Comissão de Saúde Pública da Câmara dos Deputados assinou em setembro de 1926 

um projeto prevendo que portar, importar e exportar substâncias de natureza analgésica 

ou entorpecente sem licença das unidades sanitárias ou policiais competentes acarretaria 

prisão e multa. 

Já a Convenção Única de 1961 tinha uma tendência mais intolerante com relação 

ao aumento do consumo da heroína e a intensificação de sua política de segurança frente 

à ―ameaça comunista‖. Ao mesmo tempo que aumentava o consumo de heroína, 
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cresciam as manifestações públicas questionando a eficácia do proibicionismo e o 

reconhecimento de medidas de saúde que levassem em conta a dependência de 

psicoativos como doença. (BRITES, 2017, p.105). 

Para Fiore (2012), todas essas ações não foram desenvolvidas apenas por uma 

única motivação histórica. Articulado ao racismo religioso estava o interesse da 

nascente indústria médico-farmacêutica pela monopolização da produção de 

psicoativos, os novos conflitos geopolíticos do século XX e o desejo das elites de 

manter a ―ordem social‖, transformando a ―Guerra às drogas‖ em um objetivo do 

Estado.  

O proibicionismo como ideologia serviu, e serve, a muitos usos. Durante todo 

o século XX (e neste início do XXI), serviu para justificar cruzadas morais de 

corte étnico-racial e de classe, repressões militares aos movimentos 

insurgentes contra a desigualdade nas sociedades de capitalismo periférico – 

alguns de caráter anticapitalista, a caça aos inimigos internos e externos, as 

invasões militares e a associação entre narcotráfico e terrorismo. (BRITES, 

2017, p.110) 

 

A declaração de uma ―Guerra às drogas‖ nos Estados Unidos se adequou 

perfeitamente aos interesses de ―punir os pobres‖, já que o uso abusivo dos psicoativos 

ilícitos era predominantemente associado às classes subalternas, aos negros (as), 

imigrantes e desempregados (as). 

A ―guerra contra as drogas‖, nascida do ventre da Lei Seca, além de servir 

para o enriquecimento direto das máfias, das polícias e dos bancos, serve 

para o controle dos cidadãos até mesmo no íntimo de seus corpos vigiados 

com testes de urina e batidas policiais. O interior do corpo como jurisdição 

química do Estado, o controle ―aduaneiro‖ pelo Estado das fronteiras da 

pele, torna-se uma dimensão de intervenção e vigilância extremada sobre as 

populações. (CARNEIRO, 2002, p. 16/17) 

 

Ressaltamos que o atual sistema global de combate aos psicoativos se baseia 

nas recomendações de três Convenções realizadas pela Organização das Nações 

Unidas – ONU, que ocorreram respectivamente em 1961, 1971 e 1988. (KARAM, 

2017). A ―Guerra às drogas‖ ficou popularmente conhecida em 1971, através de uma 

conferência de imprensa realizada pelo então Presidente dos Estados Unidos, Richard 

Nixon, e tomou proporção mundial.  

O desenvolvimento global da guerra aos psicoativos é indissociável do 

desenvolvimento do imperialismo estadunidense e um produto direto do mesmo, que 

tem em sua base o racismo, a xenofobia e o ódio de classe, já que o uso dos 

psicoativos foi associado aos negros (as), imigrantes, desempregados (as), moradores 

de subúrbios, transformando essa massa da população no alvo da ―Guerra às drogas‖.  
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No Brasil não é diferente, pois coloca em curso o genocídio da população negra, 

jovem e periférica. 

A ―Guerra às drogas‖, na verdade, não é uma guerra ao tráfico, já que, só no 

Brasil o narcotráfico movimenta 17 bilhões anualmente
54

, dessa forma infere-se que há 

muitos interesses econômicos e ideopolíticos por trás da proibição, articulada à 

indústria bélica e à indústria do encarceramento, tendo como base o racismo, como 

veremos a seguir. 

No Brasil, a ―Guerra às Drogas‖ e o encarceramento em massa representam 

estratégias de extermínio principalmente da juventude negra, pobre e periférica como 

forma de manutenção do status quo da classe dominante. Dessa forma, o estatuto do 

proibicionismo com relação aos psicoativos é pautado pelo racismo institucional, já 

que com a justificativa de ―exterminar‖ os psicoativos, os policiais têm livre-arbítrio 

para entrar nas favelas e exterminar corpos negros levando a cabo a hipocrisia da 

―Guerra às drogas‖. Em nome dessa guerra, o Estado justifica uma série de violações 

de direitos de classes subalternas que sofrem todo tipo de expropriação.  

Na guerra às drogas, há uma sinergia entre o racismo e o ódio de classe. A 

junção desses marcadores sociais determina as vítimas dessa guerra, uma 

guerra que não é, nem poderia ser, contra as drogas: é contra as pessoas, mas 

não todas elas, algumas parecem ter um alvo invisível que a maquinaria 

bélica do Estado sabe reconhecer. Os corpos negros são controlados por 

políticas de Estado que os tornam descartáveis. Um signo que o racismo 

atribuiu à corporeidade negra. (FERRUGEM, 2020, p. 46) 

 

Em pesquisa recente intitulada Um tiro no pé: Impactos da proibição das 

drogas no orçamento do sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro e São 

Paulo
55

, detalha pela primeira vez os custos da proibição para as instituições de justiça 

criminal dos dois estados ao longo de um ano, o estudo também faz comparativos do 

que poderia ser feito com o orçamento investido na ―guerra‖ se fosse investido em 

educação, saúde e renda básica. 

Foram estudados os gastos da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, 

Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Sistema Prisional e Sistema Socioeducativo. 

A pesquisa foi realizada de janeiro a dezembro de 2017. Reproduzimos abaixo a tabela 

elaborada pela pesquisa referente às despesas liquidadas totais e relativas à lei de 

drogas com as instituições do sistema de justiça criminal no Estado do Rio de Janeiro. 

 

                                                           
54
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Tabela 2- Despesas liquidadas totais e relativas à Lei de Drogas no Estado 

do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro 

Instituição Despesa Total Indicador: Proporção do trabalho 

da instituição dedicada à Lei de 

Drogas (%) 

Despesa com aplicação 

da Lei de Drogas em 

Reais (R$)    
 

Em reais (R$) 
 

Polícia Militar   4.937.492.307 7,1 350.561.953  

Polícia Civil   1.736.022.323 3,7 64.232.825  

Ministério Público   614.303.065 5,3 32.558.062  
Defensoria 

Pública   224.550.866 18,4 41.317.359  

Tribunal de Justiça    1.323.229.808 8,1 107.181.614  
Sistema 

Penitenciário   1.142.120.245 30,2 344.920.314  

Degase 264.554.029 41,6 110.054.476  
Total   10.242.272.643 10,3 1.050.826.606  

Tabela retirada da pesquisa: Um tiro no pé: impactos das drogas no orçamento do sistema de 

justiça criminal do Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

De acordo com a referida pesquisa, em um único ano, Rio de Janeiro e São 

Paulo, gastaram cerca de R$5,2 bilhões para manter a proibição dos psicoativos e travar 

guerra contra o varejo do tráfico nas favelas e periferias. Sabemos que essa ―guerra‖ não 

acaba com os psicoativos, mas ―serve‖ de justificativa racista para o extermínio da 

juventude negra.  

Ferrugem (2020), cita Grada Kilomba ao dizer que no racismo existem três 

características, a construção da diferença onde a branquitude é o ponto de referência, ou 

seja, o negro é o ―outro‖. A segunda, não é apenas uma diferenciação e sim uma 

hierarquia, na qual o ―outro‖ está num patamar inferior. A terceira é a combinação das 

duas primeiras, a ligação entre preconceito e poder que formaria o racismo. 

 O discurso que está no imaginário social é a imagem do negro (nesse caso o 

homem negro) ―agressivo‖, ―perigoso‖, a mídia associa a imagem dele ao uso de 

psicoativos, assim todo esse discurso legitima a ação do Estado que violentamente tira a 

vida desses jovens e há um processo de culpabilização do jovem, que é geralmente 

caracterizado pela polícia como traficante. Assim há a naturalização da morte de jovens 

negros periféricos.  

 Como ressaltado anteriormente, o Estado opera a necropolítica, o poder de ditar 

quem deve viver e quem deve morrer, através não só da ―Guerra às drogas‖, mas do 

encarceramento em massa, que aprisiona em sua maioria corpos negros, para Ferrugem 

(2020), o Brasil vive a realidade de um superencarceramento. 
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O fato é que é impossível mensurarmos o número de pessoas atingidas pelo 

cárcere. O impacto atinge as famílias dos presos e presas, bem como as 

comunidades, que sistematicamente veem seus moradores ―perdidos‖ para a 

guerra às drogas, seja pelas balas das disputas, seja para o cárcere. Mortes 

físicas e sociais permeiam as relações, que pautam as conversas nas calçadas, 

passando a ser matéria sistemática nas escolas, ainda que não conste nos 

currículos, já que obriga milhares de crianças a se esconderem de tiroteios. 

Invadem os recreios das escolas, as brincadeiras de crianças, alteram as 

rotinas das famílias e torcem as perspectivas de futuro de um país inteiro. 

(FERRUGEM, 2020, p. 50) 

 

Desde os primórdios, a questão da proibição dos psicoativos também esteve 

relacionada a manter uma força de trabalho focada na produção, e no Brasil não foi 

diferente, o que pudesse supostamente desviar esse foco seria criminalizado porque ia 

contra a ―ordem‖ e o ―progresso‖. A manutenção da ―ordem social‖ era forjada na 

repressão da classe trabalhadora para continuar garantindo prestígio social, renda e 

poder a classe dominante, o racismo delineando todo o aparato repressivo do Estado. 

 

O controle penal sobre a classe trabalhadora é um fenômeno orgânico ao 

advento das relações de produção capitalistas, ou seja, foi implementado 

desde a chamada "acumulação primitiva" para conter e punir as chamadas 

"classes perigosas". Na processualidade histórica do desenvolvimento e 

expansão da acumulação capitalista, tornou-se um fenômeno ineliminável 

do Estado para a manutenção da exploração e da dominação da burguesia 

sobre os trabalhadores. O uso de medidas punitivas e repressivas foi, assim, 

desde sua origem marcadamente seletivo e classista, tendo sua base 

ideológica em determinadas "teorias científicas", que afirmavam e 

difundiam que o crime é próprio dos estratos mais precarizados da 

sociedade, como as teorias racistas, das quais o darwinismo social e o 

movimento eugênico foram paradigmáticas. (DURIGUETTO, 2017, p.2)  

 

Pode-se presumir que a racionalização do trabalho e o proibicionismo estão 

intimamente ligados, o controle sobre variados aspectos da vida da classe 

trabalhadora, como controle sexual, controle da ―moral‖ e dos ―bons costumes‖ se 

encaixam perfeitamente nas novas lógicas de trabalho que vão sendo desenhadas ao 

longo da história do desenvolvimento do capitalismo. 

Além de representar ―um bom negócio‖ para o mercado legal e ilegal das 

substâncias psicoativas, o proibicionismo cumpre um papel importante que é a 

manutenção do status quo da classe dominante através da repressão e violência 

impostas às classes subalternas, principalmente a negros (as). 

Essa guerra que mata homens negros e aprisiona mulheres negras, é ainda mais 

perversa com as mulheres negras mães que perdem seus filhos para a ―guerra às drogas‖ 

ou para o encarceramento em massa. Ferrugem (2020), ressalta que, se é dentro das 

periferias que a bala de fuzil apontada pelo Estado extermina corpos negros é também 

de dentro dela que nasce a luta e resistência das mulheres negras que operam não a 
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sororidade do feminismo branco, mas a dororidade que carrega em seu significado a dor 

provocada em todas as mulheres pelo machismo, mas quando se trata das mulheres 

negras essa dor é agravada.  

Se o debate ainda não está de fato racializado, a letalidade da guerra está! Mas 

não só a raça, também a classe, o gênero e a geracionalidade estão inscritos na realidade 

social, apontando para uma intersecção destes que se configuram como marcadores 

sociais. (FERRUGEM, 2020, p. 52) 

Criminalizar os psicoativos é criminalizar a pobreza, a preocupação com a 

saúde é inexistente, investe-se muitos recursos que poderiam ser alocados para a 

saúde, educação e renda e o resultado que se tem é um genocídio cada vez maior da 

juventude negra, pobre e periférica. 

Então há de se considerar que existe um nexo indispensável entre o 

proibicionismo e o aumento dos lucros e da violência por trás do que se convencionou 

chamar ―Guerra às Drogas‖. No Brasil, devido ao caráter autocrático, racista e 

opressor da burguesia brasileira, as ações arbitrárias no combate ao uso de psicoativos 

são legitimadas pelo aparelho coercitivo do Estado.  

Dessa forma, o controle dos corpos são também estratégia de dominação por 

parte de grupos dominantes para se manter no poder. Com relação aos psicoativos, 

quando grupos em disputa pelo poder veem seus interesses ameaçados, o controle 

sobre certas substâncias pode sofrer alterações, ou seja, dependendo da correlação de 

forças determinada substância passa a ser proibida. Foi assim com o café, álcool, 

tabaco, maconha, ópio e cocaína, que em determinados contextos sócio-históricos 

foram alvo de dominação, tornando-se proibidas principalmente para as classes 

subalternas. 

Inúmeros exemplos, ao longo de toda Idade Média e do capitalismo 

concorrencial, confirmam que a histórica relação dos indivíduos sociais 

com os psicoativos é afetada pela introdução de mecanismos repressivos e 

punitivos, cujos reais propósitos eram a disputa pelo domínio de culturas, 

povos e mercados, por parte de imperadores/colonizadores/produtores ou 

exportadores de matéria-prima que, dada a prioridade material da vida, 

quase sempre representavam o mesmo grupo de poder. (BRITES, 2017, 

p.97) 

 

Como vimos nos indicadores do INFOPEN, existe uma seletividade penal, que 

tem sexo, raça e classe, ou seja, o corpo negro é o corpo marcado para morrer. No 

entanto, não só existe o corpo marcado para morrer, mas também o lugar onde essas 

mortes acontecem, geralmente nas periferias e favelas. Esse ponto nos faz pensar na 

questão territorial, ou seja, existe um racismo ambiental, termo que foi cunhado pelo 
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líder afro-americano Benjamin Franklin Chavis Jr., em 1981, quando o movimento 

negro lutava contra as injustiças ambientais. 

 O racismo ambiental tem uma relação direta de exploração da terra e das 

pessoas, sendo que indígenas, negros (as) e quilombolas são o grupo mais vulnerável, 

pois lidam com as piores formas de poluição por viverem perto de lixões e locais sem 

saneamento básico. A tomada de territórios para a construção de grandes 

empreendimentos acabam gerando grande degradação ambiental que afetam 

diretamente as comunidades que vivem no entorno.  

São esses povos que sofrem uma série de violações de direitos, por isso a 

Doutora em História e pesquisadora do tema, Tânia Pacheco (2019), fez um 

levantamento com casos de injustiça ambiental e saúde no Brasil. É um mapa de 

conflitos
56

 envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil. Nesse mapa, cada conflito 

é classificado segundo sua localização geográfica, o processo produtivo associado, o 

tipo de população afetada (a partir de uma perspectiva de autoidentificação que leva em 

consideração a sociodiversidade que pode existir em uma mesma comunidade, 

município ou região e a possibilidade de um mesmo conflito abranger territórios de um 

conjunto de comunidades socialmente diversas), os impactos ou riscos ambientais 

identificados ou denunciados, as consequências sobre a saúde das populações e as 

articulações que as comunidades constroem para enfrentamento dessas situações. 

(PACHECO, 2019) 

O chamado racismo ambiental ocorre também em razão da explosão dos 

monocultivos com seus agrotóxicos, da extração de recursos naturais, do transporte de 

materiais e da produção de rejeitos, que afeta principalmente parcelas mais vulneráveis 

da população como negros (as), indígenas e quilombolas. 

Segundo Bullard, o racismo ambiental ―se refere a políticas, práticas ou 

diretrizes ambientais que afetam diferentemente ou de forma desvantajosa 

(seja intencionalmente ou não) indivíduos, grupos ou comunidades com base 

na cor ou raça, podendo ser reforçadas por instituições governamentais, 

jurídicas, econômicas, políticas e militares‖. Tendo em conta este caráter do 

racismo ambiental, o autor defende se tratar de uma forma institucionalizada 

de discriminação, a qual consiste em ―ações ou práticas realizadas por 

membros de grupos (raciais ou étnicos) dominantes que tem particular 

impacto desvantajoso em membros de grupos (raciais ou étnicos) 

subordinados‖. (ALMEIDA, 2015, p.8) 

  

 No caso dos indígenas, além de passarem por contextos socioambientais 

injustos, processos históricos de expropriações, discriminação e desestruturação dos 
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seus sistemas de subsistência e autocuidado, levando-os a viver processos ininterruptos 

de vulnerabilização, ainda são afetados pela produção de commodities. 

Tais processos são intensificados por políticas de crescimento econômico 

baseadas no avanço das fronteiras da produção de commodities agrícolas e 

minerais, bem como por programas federais para expansão da infraestrutura 

de transportes e geração de energia que desconsideram os impactos sobre os 

territórios ocupados pelos povos indígenas. Esta tendência, ao mesmo tempo 

em que permite a incorporação de novas áreas à economia de mercado global, 

desestabiliza as organizações sociais preexistentes, afetando o exercício de 

sua territorialidade e modos de vida, ao ameaçar tanto as relações culturais e 

simbólicas estabelecidas com os territórios quanto as formas tradicionais de 

apropriação dos bens comuns. (ROCHA, PORTO, PACHECO, 2019, p. 4) 

  

 Desta feita, os riscos ambientais seguem uma lógica que se beneficia das 

desigualdades socioambientais para destinar as atividades perigosas ou que causam 

danos ao meio ambiente aos territórios de grupos discriminados. As desigualdades 

econômicas, raciais e sociais são determinantes que vão impactar negativamente na 

saúde dessas populações como veremos a seguir.  

 No que diz respeito ao acesso à cannabis medicinal no Brasil, se por um lado 

transformam-na em uma commoditie de alto valor, por outro retiram a possibilidade de 

acesso das famílias pauperizadas a esse tipo de tratamento como analisaremos a seguir. 

 

 

3.2 – Direito à saúde e o acesso/direito à cannabis medicinal em questão  

  

Como foi possível identificar ao longo do trabalho, a população negra e indígena 

após a ―abolição‖ da escravidão não foi inserida na sociedade de classes, isto é, não teve 

acesso aos direitos fundamentais como moradia, educação, trabalho e principalmente, 

saúde. Percebemos também que como campo de disputa entre as classes dominantes, a 

saúde se transformou em uma contenda, no qual de um lado estava a sabedoria popular 

e de outro a sabedoria científica, tida como hegemônica. 

No que tange a saúde, negros (as) e indígenas foram alijados de variadas formas, 

primeiro; pelas condições precárias de maus-tratos e má alimentação vividas desde a 

época da escravidão que influenciaram negativamente na sua saúde; segundo, o racismo 

institucional na contemporaneidade dificulta o acesso dessas populações aos serviços de 

saúde.  

No sistema capitalista, a saúde se transforma em mercadoria, e nas sociedades 

capitalistas dependentes, como o Brasil, isso se dá de forma acentuada e se constitui em 

um grande campo de disputa entre classes. Mesmo com a promulgação da Constituição 
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Federal de 1988 que institui em seu artigo 196: ―a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de 

doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação‖.  

Na prática, a saúde tem se constituído cada vez menos em um direito de todos, o 

sucateamento proveniente das políticas neoliberais tem precarizado os serviços públicos 

de saúde com a nítida intenção de privatizar, transformando a saúde em privilégio de 

quem pode pagar por ela. De acordo com Bravo (2006), nos países centrais a conquista 

de alguns direitos sociais pela classe trabalhadora foi mediada pela interferência estatal, 

que no Brasil só ocorreu mais efetivamente na década de 1930. Nos últimos anos do 

século XIX a questão da saúde apareceu como reivindicação do movimento operário 

que estava nascendo. Com a emergência do trabalho assalariado e a crescente 

exportação da economia cafeeira, a saúde emerge como ―questão social‖ no Brasil. 

A saúde pública, na década de 1920, adquire novo relevo no discurso do 

poder. Há tentativas de extensão dos seus serviços por todo país. A reforma 

Carlos Chagas, de 1923, tenta ampliar o atendimento à saúde por parte do 

poder central, constituindo uma das estratégias da União de ampliação do 

poder nacional no interior da crise política em curso, sinalizada pelos 

tenentes, a partir de 1922.  (BRAVO, 2006, p. 3) 

 

 Com o rápido crescimento da massa de trabalhadores, o modelo de previdência 

teve uma orientação contencionista, ou seja, preocupou-se mais com a acumulação de 

reservas financeiras do que com a ampla prestação de serviços, houve então a separação 

entre assistência social e previdência, o que não ocorria anteriormente na legislação.  

A Política Nacional de Saúde, que se esboçava desde 1930, foi consolidada 

no período de 1945-1950. O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) foi 

criado durante a 2ª Guerra Mundial, em convênio com órgãos do governo 

americano e sob o patrocínio da Fundação Rockefeller. No final dos anos 

40, com o Plano Salte, de 1948, que envolvia as áreas de Saúde, 

Alimentação, Transporte e Energia: a Saúde foi posta como uma de suas 

finalidades principais. O plano apresentava previsões de investimentos de 

1949 a 53, mas não foi implementado. (BRAVO, 2006, p. 5) (grifos nossos). 

 

Cabe destacar que a Fundação Rockfeller é uma fundação criada em 1913 nos 

Estados Unidos, que define sua missão como sendo a de promover, no exterior, o 

estímulo à saúde pública, o ensino, a pesquisa e a filantropia. (Ayuso, 2014) É 

caracterizada como associação beneficente e não governamental, que utiliza recursos 

próprios para realizar suas ações em vários países do mundo, principalmente os 

subdesenvolvidos. A família Rockfeller é uma das famílias mais ricas do mundo, 

construindo sua herança no ramo do petróleo. 
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Assim, em 1913, a Fundação Rockfeller propôs o estabelecimento de uma escola 

para treinar os profissionais de saúde pública e decidiu em 1916 financiar sua 

implantação em Johns Hopkins que é uma Universidade de ensino superior privada e 

sem fins lucrativos, localizada em Baltimore, Maryland, Estados Unidos, segundo Buss, 

Filho (2007). 

Esta decisão representou o predomínio do conceito da saúde pública 

orientada ao controle de doenças específicas, fundamentada no conhecimento 

científico baseado na bacteriologia e contribuiu para ―estreitar‖ o foco da 

saúde pública, que passa a distanciar-se das questões políticas e dos esforços 

por reformas sociais e sanitárias de caráter mais amplo. A influência desse 

processo e do modelo por ele gerado não se limita à escola de saúde pública 

de Hopkins, estendendo-se por todo o país e internacionalmente. O modelo 

serviu para que nos anos seguintes a Fundação Rockefeller apoiasse o 

estabelecimento de escolas de saúde pública no Brasil (Faculdade de Higiene 

e Saúde Pública de São Paulo), Bulgária, Canadá, Checoslováquia, Inglaterra, 

Hungria, Índia, Itália, Japão, Noruega, Filipinas, Polônia, Romênia, Suécia, 

Turquia e Iugoslávia. (BUSS, FILHO, 2007, p. 79) 

 

De acordo com Bravo (2006), no período entre 1945 e 1964 os gastos com saúde 

não conseguiram eliminar o quadro de doenças infecciosas e parasitárias, o que elevou 

as taxas de mortalidade infantil e morbidade de forma geral e, a partir dos anos 50, a 

corporação médica ligada aos interesses capitalistas já se organizavam para pressionar o 

financiamento através do Estado defendendo a privatização. 

Enquanto isso, as concepções com relação ao conceito de saúde iam sendo 

modificadas, como consequência das reivindicações dos movimentos sociais surgidos 

no pós-guerra, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou na carta de princípios 

de 7 de abril de 1948 o reconhecimento do direito à saúde e a obrigação do Estado na 

promoção e proteção, dessa forma a saúde passa a ser considerada como ―o estado do 

mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

enfermidade‖. A definição desse conceito foi útil para analisar os fatores que intervêm 

sobre a saúde e a partir de então poder intervir sobre eles. 

A amplitude do conceito da OMS (visível também no conceito 

canadense) acarretou críticas, algumas de natureza técnica (a saúde 

seria algo ideal, inatingível; a definição não pode ser usada como 

objetivo pelos serviços de saúde), outras de natureza política, 

libertária: o conceito permitiria abusos por parte do Estado, que 

interviria na vida dos cidadãos, sob o pretexto de promover a saúde. 

Em decorrência da primeira objeção, surge o conceito de Christopher 

Boorse (1977): saúde é ausência de doença. (SCLIAR, 2007, p.37) 

 

Com o período ditatorial, o Estado interveio de forma a aumentar o poder de 

regulação sobre a sociedade, suavizar as tensões, legitimar o regime e acumular capital, 

implantando um modelo de privilegiamento do produtor privado. 
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A medicalização da vida social foi imposta, tanto na Saúde Pública quanto na 

Previdência Social. O setor saúde precisava assumir as características 

capitalistas, com a incorporação das modificações tecnológicas ocorridas no 

exterior. A saúde pública teve no período um declínio e a medicina 

previdenciária cresceu, principalmente após a reestruturação do setor, em 

1966. (BRAVO, 2006, p. 6/7) 

 

A partir da década de 1980, a saúde assumiu uma dimensão política como novos 

sujeitos políticos como os profissionais da saúde, o movimento sanitário, os partidos 

políticos da oposição e os movimentos sociais urbanos. 

As principais propostas debatidas por esses sujeitos coletivos foram a 

universalização do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever 

do Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema 

Unificado de Saúde visando um profundo reordenamento setorial com um 

novo olhar sobre a saúde individual e coletiva; a descentralização do processo 

decisório para as esferas estadual e municipal, o financiamento efetivo e a 

democratização do poder local através de novos mecanismos de gestão – os 

Conselhos de Saúde. (BRAVO, 2006, p. 9) 

 

 

 A realização da 8º Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986 

em Brasília- Distrito Federal, foi de extrema importância nesse contexto, pois deu início 

às preocupações em analisar a sociedade como um todo, propondo não só o Sistema 

Único de Saúde, mas a Reforma Sanitária. A partir da Constituição Federal de 1988, 

alguns avanços foram notados, porém incapaz de universalizar direitos tendo em vista a 

longa tradição de privatizar a coisa pública pelas classes dominantes (BRAVO, 2006). 

A Assembleia Constituinte com relação à Saúde transformou-se numa arena 

política em que os interesses se organizaram em dois blocos polares: os 

grupos empresariais, sob a liderança da Federação Brasileira de Hospitais 

(setor privado) e da Associação de Indústrias Farmacêuticas (Multinacionais), 

e as forças propugnadoras da Reforma Sanitária, representadas pela Plenária 

Nacional pela Saúde na Constituinte, órgão que passou a congregar cerca de 

duas centenas de entidades representativas do setor. (BRAVO, 2006, p. 10) 

Ressaltamos então que o Sistema Único de Saúde – SUS, implementado pela 

Constituição Federal de 1988 é fruto de luta da classe trabalhadora para que a saúde se 

tornasse direito de todos e dever do Estado. Um dos principais aspectos aprovados na 

Constituição foi a concepção da saúde como direito universal e dever do Estado, que 

incorporou grande parte das reivindicações do movimento sanitário. No entanto, essas 

medidas tiveram pouco impacto na real melhoria das condições de saúde da população, 

pois não ocorreu a sua operacionalização. 

Já na década de 1990 presencia-se um forte ataque por parte do grande capital, o 

governo tinha como proposta o desmonte da proposta da Seguridade Social prevista na 

Constituição Federal.  

A proposta de Política de Saúde construída na década de 1980 tem sido 

desconstruída. A Saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as 

parcerias com a sociedade civil, responsabilizando a mesma para assumir os 
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custos da crise. A refilantropização é uma de suas manifestações com a 

utilização de agentes comunitários e cuidadores para realizarem atividades 

profissionais, com o objetivo de reduzir os custos.  

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), apesar das declarações 

oficiais de adesão ao mesmo, verificou-se o descumprimento dos dispositivos 

constitucionais e legais e uma omissão do governo federal na regulamentação 

e fiscalização das ações de saúde em geral. (BRAVO, 2006, p. 8) 

  

Dessa forma, nota-se dois projetos em disputa, o da Reforma Sanitária inscrito 

na Constituição Federal de 1988 e o Projeto de Saúde articulado ao mercado ou 

privatista. Esse último tinha como objetivo garantir o mínimo a quem não pode pagar e 

aos que podem pagar, ficam para o setor privado. Percebe-se então como a Política de 

Saúde vem sendo construída de forma focalista e seletiva, dando vazão às contra 

reformas instituídas por vários governos que tem como um dos objetivos recolocar o 

Brasil na área de influência prioritária dos Estados Unidos retomando a sua dominação 

imperialista. 

Existiam dois projetos antagônicos, um formado pela Federação Brasileira de 

Hospitais (FBH) e pela Associação das indústrias farmacêuticas 

(internacionais) que defendia a privatização dos serviços de saúde, e outro 

denominado Plenária Nacional da Saúde, que defendia os ideais da Reforma 

Sanitária, que podem ser resumidos como: a democratização do acesso, a 

universalidade das ações e a descentralização com controle social. (BRAVO, 

MATOS, 2004, p.7) 

  

Cria-se em 2006 a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde 

(CNDSS) impulsionada pelo movimento global da OMS, que tem como principais 

objetivos produzir conhecimentos, apoiar o desenvolvimento de políticas e programas e 

promover atividades de mobilização da sociedade civil em busca de maior equidade na 

saúde. 

A Conferência de Alma-Ata, no final dos anos 70, e as atividades inspiradas 

no lema ―Saúde para todos no ano 2000‖ recolocam em destaque o tema dos 

determinantes sociais. Na década de 80, o predomínio do enfoque da saúde 

como um bem privado desloca novamente o pêndulo para uma concepção 

centrada na assistência médica individual, a qual, na década seguinte, com o 

debate sobre as Metas do Milênio, novamente dá lugar a uma ênfase nos 

determinantes sociais que se afirma com a criação da Comissão sobre 

Determinantes Sociais da Saúde da OMS, em 2005. (BUSS, FILHO, 2007, p. 

80) 

 

Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), 

os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de 

problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A comissão homônima da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) adota uma definição mais curta, segundo a qual 

os DSS são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Esse consenso 
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de determinantes sociais da saúde foi sendo construído ao longo da história. (BUSS, 

FILHO, 2007, p. 78). 

O próprio termo ―saúde coletiva‖ expressa a necessária intervenção na vida 

política e social para reconhecer e eliminar os fatores que prejudicam a saúde da 

população, reconhecendo que a medicina é essencialmente uma ciência social.   Para 

Buss, Filho (2007) o principal desafio dos determinantes sociais em saúde é estabelecer 

uma hierarquia de determinações entre os fatores de natureza social, econômica e 

política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde 

de grupos e pessoas, já que não há uma relação de causalidade direta entre eles. Estudar 

essas mediações é necessário para identificar como devem ser feitas as intervenções na 

saúde com o objetivo de reduzir as iniquidades. Dessa forma, 

Há várias abordagens para o estudo dos mecanismos através dos quais os 

DSS provocam as iniquidades de saúde. A primeira delas privilegia os 

―aspectos físico-materiais‖ na produção da saúde e da doença, entendendo 

que as diferenças de renda influenciam a saúde pela escassez de recursos dos 

indivíduos e pela ausência de investimentos em infraestrutura comunitária 

(educação, transporte, saneamento, habitação, serviços de saúde etc.), 

decorrentes de processos econômicos e de decisões políticas. Outro enfoque 

privilegia os ―fatores psicossociais‖, explorando as relações entre percepções 

de desigualdades sociais, mecanismos psicobiológicos e situação de saúde, 

com base no conceito de que as percepções e as experiências de pessoas em 

sociedades desiguais provocam estresse e prejuízos à saúde. Os enfoques 

―ecossociais‖ e os chamados ―enfoques multiníveis‖ buscam integrar as 

abordagens individuais e grupais, sociais e biológicas numa perspectiva 

dinâmica, histórica e ecológica. 

  

Há também os enfoques que analisam as relações entre a saúde das populações, 

as desigualdades nas condições de vida e o grau de desenvolvimento de vínculos e 

associações entre indivíduos e grupos.  Esses estudos mostram que não são as 

sociedades mais ricas que possuem os melhores níveis de saúde, e sim, as que são mais 

igualitárias.  

No Brasil, o racismo é considerado um determinante social da saúde, pois ele 

perpassa todas as esferas da vida cotidiana, se reproduz nas instituições (racismo 

institucional) e é constantemente naturalizado. 

O emprego do conceito de discriminação indireta ou racismo institucional 

para a promoção de políticas de equidade racial já é utilizado desde o final 

dos anos 1960 em diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o 

conceito surge no contexto da luta pelos direitos civis e com a implementação 

de políticas de ações afirmativas. Na Inglaterra, o conceito passa a ser 

incluído como instrumento para a proposição de políticas públicas na década 

de 1980, como resultado do crescimento da população não branca e das 

dificuldades observadas pelo Poder Judiciário em responder às demandas 

daquela população. No Brasil, a partir de meados dos anos 1990, esse 

conceito começa a ser apropriado para a formulação de programas e políticas 

de promoção da equidade racial. (Jaccoude, 2008, p. 141) 
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Com relação ao racismo institucional, Almeida (2015, p. 29) destaca que o 

racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como o resultado 

do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, 

ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a partir da raça. 

Como analisamos ao longo desse trabalho, racismo é dominação, e dessa forma, 

para que haja manutenção desse poder, a classe dominante precisa institucionalizar seus 

interesses, impondo regras, condutas que naturalizem o seu domínio. 

No caso do racismo institucional, o domínio se dá com estabelecimento de 

parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a 

hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, a aparência e 

as práticas de poder de um determinado grupo tornem-se o horizonte 

civilizatório do conjunto da sociedade. (ALMEIDA, 2015, p. 31) (grifos do 

autor) 

 

Assim, a predominante presença de homens brancos em espaços como 

legislativo, judiciário, Ministério Público e afins, se torna algo natural ao passo que 

existem regras, mesmo que indiretas, que dificultem a ascensão de negros (as) e 

mulheres, e há a inexistência de espaço para discutir a desigualdade  sexual e racial.  

Alguns dados são interessantes para analisarmos como o sistema de opressão 

capitalismo-racismo-patriarcado se manifesta com relação à saúde. De acordo com 

dados do Ministério da Saúde
57

 enquanto 46,2% das mulheres brancas tiveram 

acompanhante no parto, apenas 27% das negras utilizaram esse direito. Outro 

levantamento revela que 77,7% das mulheres brancas receberam informação sobre a 

importância do aleitamento materno, e somente 62,5% das mulheres negras receberam 

essa informação. Com relação às taxas de mortalidade materna infantil, 60% das mortes 

maternas ocorrem com as mulheres negras e 34% entre mulheres brancas. A 

desigualdade e preconceito aumentam o número de mortes. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019) 

Em vista disso, em novembro de 2014, o Ministério da Saúde
58

 criou uma 

campanha publicitária buscando envolver os usuários do SUS e os profissionais de 

saúde no enfrentamento ao racismo institucional com o slogan ―Racismo faz mal à 

saúde. Denuncie!‖  
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 Segundo página oficial da campanha ―SUS sem Racismo‖ do Ministério da Saúde em 2014. Disponível 

em: https://www.facebook.com/SUSnasRedes.  
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Porém, em resposta a essa campanha, o Conselho Federal de Medicina (CFM)
59

 

lançou no dia 27 de novembro de 2014 uma nota de repúdio dizendo que a campanha 

tem tom racista e desconsidera problemas estruturais que afetam toda a população. Para 

Sidnei Ferreira, secretário do CFM, o problema do SUS está longe de ser o racismo, 

justificando mesmo diante dos dados que, morrem negros, brancos, morenos e amarelos 

porque o governo não cuida da saúde pública. A classe médica ainda justificou que o 

mau atendimento para a população do SUS é devido às condições de trabalho. 

No entanto, os indicadores revelam que a diferença entre a mortalidade materna 

entre mulheres negras e brancas, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, até 

mesmo o uso de anestesia é maior no parto das mulheres brancas que das mulheres 

negras, se constituem em formas expressas do racismo institucional. 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre as 

17,3 milhões de pessoas que utilizaram o Sistema Único de Saúde (SUS) nos últimos 

seis meses de agosto do ano passado, 69,9% eram mulheres; 60,9%, pretas ou pardas; 

65%, tinha cônjuges; e 35,8%, 40 a 59 anos de idade. Os resultados são da Pesquisa 

Nacional de Saúde 2019 (PNS)
60

, divulgada na quarta-feira (21/10/2019). De acordo 

com o IBGE (2019), esses números podem estar associados ao fato de as mulheres 

ainda serem as principais responsáveis pelos cuidados com ela mesma e com a família, 

e por isso mais frequentes nos serviços públicos de saúde, traços de uma sociedade 

patriarcal. 

Grande parte das causas das doenças derivam de fatores como condições de 

vida, de trabalho, de moradia, trajetória familiar, desigualdades de raça, etnia, sexo e 

idade, acesso a bens e serviços disponíveis. Dessa forma,  

As questões socioeconômicas, raciais e de gênero estão associadas às 

iniquidades em saúde. Embora nas últimas décadas, as taxas de mortalidade 

na população em geral tenham diminuído e aumentado a expectativa de vida, 

a população negra ainda apresenta altas taxas de morbi-mortalidade em todas 

as faixas etárias, quando comparadas com a população geral. (BRASIL, 

2011, p. 3) 

A elevada taxa de mortalidade de mulheres negras demonstrada nos perfis e 

indicadores, evidenciam que as causas estão relacionadas ao grande número de gravidez 

com morbidade, dificuldade de acesso e uso dos serviços de saúde, que demonstra 
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 Disponível em: https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/11/cfm-repudia-campanha-do-

governo-que-e-contra-o-racismo. Acesso em 18/01/2021. 
60

 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-

estatisticas.html?caminho=PNS/2019/Microdados/Dados. Acesso em 08/01/2021. 

https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/11/cfm-repudia-campanha-do-governo-que-e-contra-o-racismo
https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/11/cfm-repudia-campanha-do-governo-que-e-contra-o-racismo
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html?caminho=PNS/2019/Microdados/Dados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html?caminho=PNS/2019/Microdados/Dados


130 
 

novamente a intersecção entre sexo, raça e classe. Além disso, como aponta a matéria 

da Fiocruz
61

, a mortalidade materna é maior entre as mulheres negras. 

De acordo com Werneck (2016), a saúde da mulher negra não é uma área de 

conhecimento ou um campo relevante nas Ciências da Saúde, sendo inexpressiva a 

produção de conhecimento nessa área. O Movimento de Mulheres Negras e o 

Movimento Negro foram expressivos na luta por um sistema de saúde universal, com 

integralidade, equidade e participação social. 

As reivindicações da população negra e de movimentos sociais especialmente 

o Movimento de Mulheres Negras e do Movimento Negro  por mais e melhor 

acesso ao sistema de saúde participaram da esfera pública ao longo dos vários 

períodos da história das mobilizações negras, principalmente no período pós-

abolição, e se intensificaram na segunda metade do século XX, com forte 

expressão nos movimentos populares de saúde, chegando a participar dos 

processos que geraram a Reforma Sanitária e a criação do Sistema Único de 

Saúde. (WERNECK, 2016, p. 536) 

 

 No entanto, todas essas reivindicações não foram suficientes para superar as 

barreiras enfrentadas pela população negra principalmente no que tange ao acesso à 

saúde. 

Em 1996, milhares de ativistas fizeram uma marcha em Brasília que provocou a 

criação do Grupo Interministerial para a Valorização da População Negra (GTI), esse 

grupo realizou a Mesa Redonda sobre Saúde da População Negra, que propôs algumas 

medidas, entre elas, a inserção do quesito cor/raça na Declaração de Nascidos Vivos e 

de Óbitos, criação do Programa de Anemia Falciforme (PAF), reestruturação da atenção 

à hipertensão e diabetes mellitus e a extensão do Programa Saúde da Família (PSF) até 

as comunidades quilombolas.  

Segundo Werneck (2016), em 2001 o Ministério da Saúde publicou o ―Manual 

de doenças mais importantes, por razões étnicas, na população brasileira 

afrodescendente‖, esse manual incluía as doenças genéticas como diabetes mellitus e 

hipertensão arterial, deixava de fora as doenças cuja origem genética não foi 

estabelecida como os miomas uterinos, por exemplo, e as doenças provenientes de 

condições sociais, como desnutrição, alcoolismo, verminoses.  

Essas doenças são mais incidentes na população negra, e não por razões étnicas, 

o acesso aos serviços de saúde é mais difícil, e o uso de meios diagnósticos e 

terapêuticos é mais precário, produzindo, em geral, evolução e prognóstico piores para 

as doenças que afetam negros no Brasil. (BRASIL, 2001, p. 9/10) 

O acesso à saúde no Brasil é privilégio de alguns e não direito de todos. Diante 

desses indicadores, o Ministério da Saúde lança em 2017 a Política Nacional de Saúde 
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Integral da População Negra (PNSIPN) com o objetivo de combater as desigualdades no 

SUS e promover a saúde da população negra, considerando que as iniquidades em saúde 

são resultados de injustos processos socioeconômicos e culturais, em destaque, o 

racismo, que corrobora com a morbimortalidade das populações negras brasileiras 

(BRASIL, 2017, p. 7) 

Em vista disso, atualmente vivemos a pandemia SARS- COV 19, conhecida 

como Covid-19. A Covid 19 não seleciona quem vai ser infectado, mas seleciona quem 

vai morrer. Em estudo realizado pela ONG Instituto Polis
62

 na cidade de São Paulo 

entre 01 de março e 31 de julho de 2020, os homens negros foram os que mais 

morreram pela Covid 19, sendo 250 óbitos a cada 100 mil habitantes, entre os brancos 

foram 157 mortes a cada 100 mil habitantes. Entre as mulheres, as que tinham a pele 

negra, foram 140 mortes por 100 mil habitantes, enquanto as brancas foram 85 a cada 

100 mil habitantes.  

No dia 19 de junho de 2021, o Brasil bateu a triste marca de 500 mil mortos em 

decorrência do novo coronavírus, provenientes não só da letalidade do vírus, mas pela 

falta de medidas efetivas de proteção, infraestrutura dos serviços de saúde, descaso com 

a população, tudo fruto do Governo negacionista do atual Presidente Jair Bolsonaro, 

assolam o país de maneira lastimável. 

Esse padrão é explicado pelo racismo institucional e pelas desigualdades sociais 

e econômicas. Para o médico Unaí Tupinambás
63

, professor da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), durante a pandemia a desigualdade 

foi escancarada. Para ele é importante considerar os determinantes sociais da doença 

que são importantes para a evolução de qualquer doença.  

Assim, a população negra e periférica é a mais afetada pois, os fatores sociais e 

biológicos contribuem negativamente para a evolução da forma mais grave da doença. 

Por viver em piores condições de moradia, de trabalho e de alimentação, a população 

negra é mais atingida com as comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

tabagismo e sedentarismo, a falta de acesso à saúde e a uma boa alimentação são 

expressões do racismo institucional que impactam negativamente na evolução da Covid-

19. 

Além da Covid-19, as chamadas doenças evitáveis como a tuberculose, 

hanseníase, morte materna e infecções sexualmente transmissíveis também têm maior 
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incidência na população negra. Segundo informações coletadas pelo DATASUS
64

, mães 

que morrem por causas relacionadas à gravidez, parto e pós-parto são, em sua maioria, 

negras, jovens e de baixa escolaridade. Isto é, a população negra é mais vulnerável à 

determinadas doenças pois está sob maior influência dos determinantes sociais da saúde, 

o racismo, a dificuldade no acesso ao sistema de saúde, a má alimentação e a falta de 

dinheiro para comprar os medicamentos.  

O racismo institucional, se expressa por meio de práticas, atitudes, normas e 

formas organizativas discriminatórias e excludentes, que criam barreiras ao cuidado 

com a saúde e são associados a baixos resultados terapêuticos.  

Como ressaltado anteriormente, desde o período escravista e no pós-abolição, as 

mulheres negras têm ocupado o último lugar na hierarquia social, vindo até mesmo 

depois dos homens negros. Como Lélia Gonzalez (1984) destacou, a mulher negra foi a 

responsável por criar os filhos dos brancos, deixando os seus sendo criados por outras 

pessoas. No Brasil contemporâneo tornou-se natural chamar as mães solteiras de chefes 

de família, principalmente nas periferias, pois são elas que sustentam, na maioria das 

vezes, sozinhas, as suas famílias, já que em grande parte dos casos, a figura masculina 

abandonou o lar. 

De acordo com pesquisa
65

 realizada pelo IBGE, as mães negras e solteiras 

também são as que mais sofrem com a falta de saneamento básico e adensamento 

excessivo na casa, isto é, quando mais de três moradores da casa utilizam o mesmo 

cômodo como dormitório. Mais de 40% das mães negras e solteiras não têm acesso a 

esgoto, contra 27% das brancas. Além disso, as mulheres brancas ganham 70% mais 

que as negras. Essas mulheres ficam sobrecarregadas pois, além de trabalhar e receber 

remuneração mais baixa, ainda tem que lidar com as demandas dos trabalhos 

reprodutivos como cuidar da casa e dos filhos. (IBGE, 2019) 

Esse cotidiano que já tem as suas dificuldades muda quando essas mães recebem 

o diagnóstico de doença crônica dos seus filhos, pois por se tratar de doença crônica 

geralmente a criança necessita de hospitalização recorrente, o que aumenta a sobrecarga 

da família. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), condições crônicas são 

aquelas que abarcam problemas de saúde que persistem com o tempo e requerem algum 

tipo de gerenciamento e cuidados permanentes. As mesmas têm tido um crescimento 
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vertiginoso, e faz-se necessário melhorar os serviços de saúde para tratá-las 

adequadamente. De acordo com Collet, Silva e Moura (2010, p. 360), 

[...] a família pode apresentar despreparo psicológico para o enfrentamento da 

condição crônica na infância, desfavorecendo a adaptação da criança e da 

própria família à nova situação. As mudanças na vida da criança e da sua 

família, ao se depararem com a doença crônica, não englobam simplesmente 

alterações orgânicas ou físicas da criança doente, mas perpassam este ângulo 

e promovem alterações emocionais e sociais em toda a família, as quais 

exigem constantes cuidados e adaptações. 

 

Os autores citados acima realizaram uma pesquisa exploratória-descritiva na 

Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley que é um hospital-escola 

vinculado à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), realizada nos meses de junho e 

julho de 2008. Os sujeitos da pesquisa foram cinco mães e uma avó (cuidadora principal 

no cotidiano) de crianças com diagnóstico definido de doença crônica que estavam 

acompanhando as mesmas durante o período da coleta dos dados e que aceitaram 

participar da pesquisa. 

Os diagnósticos das crianças eram: Síndrome Nefrótica, Anemia Falciforme, 

Lúpus Eritematoso Sistêmico, Síndrome de Edwards (Trissomia do 18), Púrpura 

Trombocitopênica e Feocromocitoma. Nos depoimentos das famílias, algumas 

dificuldades relatadas apareceram com frequência como a dificuldade financeira e de 

transporte; o distanciamento dos membros da família e os conflitos intrafamiliares; 

reorganização do cotidiano da família. 

Geralmente o tratamento da doença crônica requer constantes internações da 

criança e acompanhamento contínuo, que além de tempo requer condições financeiras 

para conseguir mantê-lo. Uma das entrevistadas relatou que, mesmo recebendo o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), os gastos com transporte, alimentação, 

remédios e outros cuidados, o benefício não é suficiente. Outro fator relevante é o 

abandono do vínculo empregatício, já que são as mães que acompanham as crianças nas 

internações e tratamentos. 

Para algumas famílias a dificuldade com o transporte é o principal fator, pois 

morando no interior e o tratamento sendo realizado na capital, o alto custo do transporte 

pode prejudicar o tratamento. Outra dificuldade enfrentada com as frequentes 

hospitalizações é o fato de ter outros filhos e ter que se ausentar e não ter com quem 

deixá-los, se afastando também da vida conjugal do casal. 

O afastamento dos membros da família pode alterar as relações familiares, 

sobretudo a vida conjugal do casal, desfavorecendo o enfrentamento da 

situação. ―Porque ele (marido) tá com outra e ela não quer que ele veja eles 

[...] eu me separei dele, mas os meninos não têm nada a ver, né, às vezes ele 

liga, mas ligá não é a mesma coisa, né? Separei porque eu vivia em hospital 
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por conta de T e também porque ele arranjou outra mulher pra ele. [...] 

Depois que a gente se separou eu sofri muito porque na hora que eu mais 

precisava, ele me abandonou. Ele devia entender que tem um filho doente”. 
(COLLET, SILVA, MOURA, 2010, p. 362) 

 

A possibilidade de mudança do interior para a capital para o tratamento da 

criança mostrou-se uma realidade difícil de ser enfrentada, mas às vezes necessária. A 

preocupação com o lar também é presente na vida dessas mulheres, que ocasionalmente 

precisam delegar essa função para outra pessoa para acompanhar o filho no tratamento.  

 

As mães que participaram do estudo assumem a responsabilidade pela 

adequação das suas atividades com as necessidades de seus filhos, cabendo a 

elas, inclusive, quando necessário, a desistência do emprego para melhor 

atender às demandas da criança doente. Essa alteração na dinâmica familiar 

gera diminuição do orçamento, podendo aumentar os níveis de estresse no 

relacionamento da família. (COLLET, SILVA, MOURA, 2010, p. 364) 

 

A realidade dessas e de outras mães poderia ser diferente se houvessem políticas 

públicas eficazes, não com objetivo de alívio a pobreza e sim com ações que 

amenizassem esse abismo social e racial em que vivemos. Quando se discute sobre 

tratamentos de doenças crônicas com medicamentos à base de cannabis sativa o que se 

percebe é uma desigualdade social, racial e econômica muito mais acentuada.  

Desde o ano de 1992, quando o israelense Raphael Mechoulan, descobriu que o 

nosso corpo tem alguns receptores que são feitos para as substâncias presentes na 

cannabis, os chamados canabinóides, iniciou-se uma série de estudos
66

 sobre o Sistema 

Endocanabinóide despertando o interesse em produzir medicamentos à base de cannabis 

sativa. A partir desse momento muitas pessoas portadoras de patologias raras se viram 

diante de uma grande possibilidade de ter as suas dores e crises convulsivas amenizadas 

e, portanto, uma melhor qualidade de vida através do tratamento com o canabidiol. 

Porém, a legislação atual sobre psicoativos, a Lei 11.343 de 2006 promulga em seu 

artigo 2º: 

Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o 

plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais 

possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de 

autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção 

de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a 

respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. (BRASIL, 2006) 

 

                                                           
66

 Em 1980 houve um estudo intitulado Chronic Administration of Cannabidiol to Healthy –Volunteers 

and Epiletc Patients, (Administração crônica de canabidiol a voluntários saudáveis e pacientes com 

epilepsia) produzido pelo Dr Mechoulam e pelo Dr Elisaldo Carlini, entre outros estudiosos da área. Esse 

estudo foi realizado em parceria com a UNIFESP, Faculdade de Medicina da Santa Casa e Hebrew 

Universidade de Jerusalém. 
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Diante dessa descoberta e da proibição, algumas famílias brasileiras 

começaram a importar ilegalmente esses medicamentos. O caso mais famoso é da 

Katiele de Bortoli Fischer, 38 anos, mãe de Anny Fischer, que foi diagnosticada com a 

síndrome rara CDKL5, que chegou a causar até 80 convulsões por semana na criança. 

Nenhum medicamento foi capaz de controlar as crises convulsivas, assim, com a 

importação ilegal do CBD e a melhora nunca vista nos sintomas, em 2014 Katiele 

conseguiu a autorização pioneira para importar a cannabis medicinal
67

.  

Após essa autorização e pressão, principalmente das mães que lutam pela 

legalização da cannabis medicinal para oferecer uma melhor qualidade de vida aos 

seus filhos, as legislações da ANVISA referentes a esse assunto passaram por várias 

alterações no que tange a importação desses medicamentos.  

Em 26 de janeiro de 2015, através da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 

nº 3
68

, a ANVISA tornou pública a decisão de retirar o Canabidiol (CBD) da relação 

de substâncias proibidas e o incluiu no rol de medicamentos da lista C1, de remédios 

controlados. Essa decisão abriu caminho para o registro do primeiro medicamento à 

base de cannabis sativa no Brasil, o Mevatyl, da empresa Beaufour Ipsen 

Farmacêutica Ltda, indicado para o tratamento da espasticidade oriunda da esclerose 

múltipla. Esse medicamento tem o custo médio de R$2.644,90
69

. 

De acordo com o site Cannabis&Saúde
70

, com esse ―avanço‖, em 23 de 

fevereiro de 2015 foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

399/2015 pelo Deputado Federal Fábio Mitidieri do Partido Social Democrático (PSD-

SE) que propôs a alteração do art. 2º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para 

viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou 

partes da planta Cannabis sativa em sua formulação.  

Já em 06 de maio de 2015 a ANVISA torna pública outra Resolução da 

Diretoria Colegiada, a RDC nº 17
71 que define os critérios e os procedimentos para a 

importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em 

                                                           
67

 Disponível em: https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/12/06/mae-que-foi-pioneira-em-

trazer-canabidiol-ao-pais-festeja-decisao-da-anvisa.htm. Acesso em 10/01/2021) 
68

 Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32132854/do1-2015-01-28-resolucao-rdc-n-3-de-26-de-

janeiro-de-2015-32132677. Acesso em 10/01/2021. 
69

 Disponível em: https://loja4bio.com.br/mevatyl-27mg-ml-25mg-ml-c-3-fr-10-ml-cada-spray-a. Acesso 

em 10/05/2021. 
70

 Disponível em: https://www.cannabisesaude.com.br/audiencia-publica-pl-399-cannabis-medicinal/. 

Acesso em 10/03/2021. 
71

 Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0017_06_05_2015.pdf. 

Acesso em 10/01/2021.  

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/12/06/mae-que-foi-pioneira-em-trazer-canabidiol-ao-pais-festeja-decisao-da-anvisa.htm
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https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0017_06_05_2015.pdf
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associação com outros canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante 

prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. 

Isto é, a partir dessa data a ANVISA tornou possível a importação de 

medicamentos à base de cannabis sativa para pessoa física, sendo necessário enviar a 

documentação, como laudo e receita médica para a ANVISA e assim conseguir a 

autorização. Esse processo tornou a importação menos burocrática, o que representou 

um avanço, mas não alterou em nada com relação ao cultivo. 

Segundo o Portal da Câmara dos Deputados
72

, em 21 de março de 2018, ficou 

decidido que esse Projeto de Lei seria distribuído às Comissões de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Desenvolvimento Econômico, 

Indústria, Comércio e Serviços; Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 

Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Em 

razão da distribuição a mais de três Comissões de mérito, foi determinado a criação de 

Comissão Especial para analisar a matéria, conforme o inciso II do art. 34 do RICD. 

Em outubro de 2019, foi instalada a Comissão Especial sob a presidência do 

Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), alvo de muito preconceito dentro e fora do 

Congresso, a proposta finalmente ganhou impulso. Em agosto de 2020 o Deputado 

Federal Luciano Ducci do Partido Socialista Brasileiro (PSB-PR), apresentou um 

substitutivo ao Projeto de Lei 399/2015, esse substitutivo exclui a possibilidade de auto 

cultivo, ou seja, o cultivo fica restrito às pessoas jurídicas, incluindo as associações. 

Essa tentativa que parece mais palatável frente a bancada conservadora, na verdade 

privilegia a indústria e o poder econômico. (AMORIM, 2020). Abaixo destacamos na 

tabela a lista de deputados que votaram contra e a favor ao plantio de cannabis para fins 

medicinais. 

 

Tabela 3- Comissão Especial da Câmara dos Deputados PL399/2015 – 

deputados que votaram contra e a favor do plantio de maconha no país para 

fins medicinais. 

 

Titulares a favor Partido 

Alex Manente CIDADANIA-SP 

                                                           
72

 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=947642. 

Acesso em 20/03/2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=947642
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Alexandre Padilha PT-SP 

Alice Portugal PCDOB-BA 

Ângela Amin PP-SC 

Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE RJ 

Bacelar PODE-BA 

Carla Zambelli PSL-SP 

Chico D‘Angelo  PDT-RJ 

Eduardo Barbosa PSDB-MG 

Eduardo Braide PODE-MA 

Eduardo Costa PTB-PA 

Evair Vieira de Melo PP-ES 

Fábio Henrique PDT-SE 

Fábio Mitidieri PSD-SE 

Fernando Coelho 

Filho 

DEM-PE 

Giovani Cherini PL-RS 

Hugo Motta REPUBLICANOS-PB 

Luciano Ducci PSB-PR 

Marcelo Calero CIDADANIA-RJ 

Marcelo Freixo PSOL-RJ 

Natália Bonavides PT-RN 

Paulo Teixeira PT-SP 

Pedro Cunha Lima PSDB-PB 
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Rafael Motta  PSB-RN 

Tiago Mitraud NOVO-MG 

 

 

Suplentes a favor Partido 

Afonso Florence  PT-BA 

Alencar Santana Braga PT-SP 

Assis Carvalho PT-PI 

Átila Lira PP-PI 

David Soares DEM-SP 

Dr Zacharias Calil DEM-GO 

Gervário Maia PSB-PB 

Gutemberg Reis MDB-RJ 

Hugo Leal PSD-RJ 

Jandira Feghali PCdoB-RJ 

Leur Lomanto Junior  DEM-BA 

Sâmia Bonfim PSOL-SP 

Talíria Petrone PSOL-RJ 

Túlio Gadelha  PDT-PE 

Vinícius Poit NOVO-SP 

 

Titulares contra Partido 

Capitão Augusto PL-SP 

Eneias Reis PSL-MG 



139 
 

Osmar Terra MDB-RS 

Otoni de Paula PSC-RJ 

Pastor Eurico PATRIOTA-PE 

Sóstenes Cavalcanti DEM-RJ 

  

 

Suplentes contra Partido 

Diego Garcia  PODE-PR 

Hiran Gonçalves PP-RR 

Tabela elaborada pela autora com base nos dados disponibilizados aos associados da 

APEPI. 

 

Em 09 de dezembro de 2019, a ANVISA tornou pública a Resolução da 

Diretoria Colegiada-RDC nº 327
73

 que dispõe sobre os procedimentos para a 

concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como 

estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o 

monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais.  Já em 

24 de janeiro de 2020, a ANVISA tornou pública outra RDC, de nº 335, na qual 

forneceu os detalhes para a importação. 

Diante de todas essas alterações, não restam dúvidas de que há muitos 

interesses econômicos e ideopolíticos nessa ―guerra‖.  De acordo com reportagem no 

site da Revista Época
74

, intitulada ―E a cannabis ganha um novo aliado, o 

Agronegócio‖ lançada em novembro de 2019, Burgierman destaca o ―curioso‖ fato de 

conter na capa da Revista Globo Rural do mês de novembro a folha que é reconhecida 

como a da maconha ou cannabis sativa. Para ele, a maconha não demora em se tornar 

uma commodity, que pode gerar em torno de R$4,7 bilhões por ano em negócios. Isso 

partindo do pressuposto que há (apenas) 3,9 milhões de pacientes canábicos em 

potencial no país. (BUGIERMAN, 2019) 

                                                           
73

 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-327-de-9-

de-dezembro-de-2019-232669072. Acesso em 10/01/2021. 
74

 Disponível em: https://epoca.globo.com/coluna-e-cannabis-ganha-um-aliado-inesperado-agronegocio-

1-24076452. Acesso em 01/02/2021. 
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A cannabis sativa tem se tornado a ―galinha dos ovos de ouro‖ ou como dizem, 

o ―ouro verde‖ do mercado financeiro mundial, muitas são as apostas nesse mercado. O 

ex-presidente da Bayer, Van der Loo, fundou recentemente uma empresa de cannabis 

medicinal, de nome NatuScience. Também o fundo Greenfield, criado em 2018, já 

levantou R$140 milhões para investir na cadeia de cannabis medicinal no mundo, 

metade desse valor já foi investido em treze empresas que atuam no plantio, extração, 

distribuição e desenvolvimento de medicamentos. (BRANCO, 2019) 

Os estudos com relação a cientificidade da aplicação terapêutica da maconha no 

Brasil ainda são incipientes, mas tem crescido o número de pesquisadores buscando 

analisar essa temática e suas diferentes nuances. Porém, esse silenciamento no que tange 

as pesquisas nos faz voltar para a centralidade do tema para pensar como nasce a 

Universidade Brasileira, enquanto lócus privilegiado da realização de pesquisas 

científicas. Para Fernandes (1979), nos países de capitalismo dependente, a universidade 

no Brasil nasce para servir de elo entre o fluxo de cultura das nações desenvolvidas, 

com o objetivo de tentar assimilar o padrão cultural moderno, isto é, serve para a 

transplantação de padrões externos.  

A consequência deste processo de aprofundamento da heteronomia cultural é o 

caráter ultraconservador da burguesia brasileira reduzindo o papel da universidade 

pública à adaptação de conhecimento, o que mantém as universidades muito abaixo do 

padrão que poderiam alcançar, realçando a articulação entre o arcaico e o moderno. Isto 

é, no caso dos estudos com relação à cannabis medicinal, a modernização e a chegada 

de novas tecnologias não têm contribuído para avançar nos estudos sobre a sua ação 

terapêutica, pois o racismo e o preconceito, juntamente com a estreita ligação do Brasil 

com o imperialismo estadunidense tornam-se os empecilhos para o progresso dessas 

pesquisas, ou seja, a tecnologia é moderna, a proibição arcaica. 

O sucateamento das Universidades Públicas e a não valorização da Ciência 

levam a precarização da pesquisa, que sem investimentos públicos ficam passíveis de 

investimentos de órgãos externos como FMI e Banco Mundial, que querem a todo custo 

justificar sua privatização. No entanto, há luta e resistência por parte dos movimentos 

sociais e da sociedade que lutam por uma educação gratuita, laica e de qualidade e pelo 

tripé de ensino, pesquisa e extensão das Universidades Públicas.  

No Brasil existem nesse momento duas associações que conseguiram liminar na 

justiça para a fabricação do óleo artesanal e outros produtos à base de cannabis, a 

Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança- ABRACE ESPERANÇA - 

associação sem fins lucrativos que está localizada na cidade de João Pessoa, na Paraíba. 



141 
 

E a Associação de Apoio à Pesquisa e à Pacientes de Cannabis Medicinal -APEPI, 

localizada na cidade do Rio de Janeiro. 

 Isto é, o acesso ao tratamento com cannabis medicinal atualmente no Brasil se 

dá de três formas. O tratamento pode ser feito através do óleo artesanal que é vendido 

pela associação ABRACE ESPERANÇA ou pela APEPI
75

. Os valores variam, a 

concentração de 10 mg de THC custa atualmente R$225,00. Já o de 40 mg de THC 

custa R$600,00
76

. 

 Já existe à venda nas farmácias brasileiras o canabidiol brasileiro produzido pela 

empresa Prati-Donaduzzi que é o primeiro e único produto brasileiro à base de cannabis 

autorizado pela ANVISA. O valor desse medicamento custa em média R$2.650,00 o 

vidro de 30 ml com concentração de 200 mg de CBD
77

. 

 A terceira forma é a importação do canabidiol dos Estados Unidos ou da Europa, 

para esse procedimento é necessário autorização da ANVISA. De acordo com o site 

Cannabis&Saúde
78

, o valor da importação gira em torno de 800 dólares, ou seja, 

atualmente R$4.256,00. Esses valores podem ser maiores dependendo do tratamento e 

da doença. 

   

Outra consequência da falta de regulação que permita o acesso terapêutico 

à cannabis é a situação de iniquidade entre aqueles que dispõem de recursos 

para comprar o medicamento em países estrangeiros e aqueles que não 

dispõem. A situação é inadmissível, sobretudo se for considerado o baixo 

custo da produção da cannabis e de seus extratos em comparação com outros 

medicamentos sintéticos. Assim, o Estado, ao invés de proteger a saúde da 

população e dos indivíduos, coloca em risco a saúde e a integridade das 

pessoas que fazem uso da substância sem controle de qualidade e que 

recorrem ao mercado ilegal. Estas pessoas já estão em estado de 

vulnerabilidade por seus quadros patológicos e o Estado, ao não cumprir com 

o seu papel, coloca esses pacientes num estado ainda maior de 

vulnerabilidade. (BRITO, CARVALHO, GANDRA, 2017, p. 5) 

  

 Diante desses dados entende-se que estamos avançando na luta pela cannabis 

medicinal no Brasil, mas tendo em vista o alto custo do tratamento há uma segregação 

racial e de classe. As classes mais pauperizadas não terão acesso a esse tipo de 

tratamento, que poderia ter seu custo reduzido se não fosse a proibição, articulada ao 

preconceito, o racismo com os interesses das indústrias farmacêuticas estadunidenses e 

da bancada ruralista no Brasil.  
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 Disponível em: https://abraceesperanca.org.br/catalogo/. Acesso em 20/01/2021. 
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Desta feita, em setembro de 2019, o Deputado Federal Fausto Pinato (PP-SP)
79

, 

membro da bancada ruralista e Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural, propôs uma audiência pública para tratar do 

plantio da Cannabis para fins medicinais, que foi aprovada por unanimidade. Isso 

apesar de estar cheia de parlamentares conservadores e alinhados ao governo federal, 

que se colocam contra o plantio. 

Percebe-se, então, que além da indústria farmacêutica, há um interesse do 

agronegócio e principalmente da bancada ruralista no mercado da cannabis, tanto que, 

em outra reportagem divulgada no site Folha de São Paulo
80

 dizia que a empresa 

brasileira Shoenmaker Humako, pertencente ao grupo Terra Viva, entrou na justiça 

contra a União e a ANVISA pelo direito de plantar cânhamo. Já na correlação de 

forças, o Conselho Federal de Medicina – CFM e a Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP) divulgaram um ―decálogo sobre a maconha‖
81

,  com dez 

―mandamentos‖ que apontam contra o uso medicinal da cannabis, e já no primeiro 

―mandamento‖ aponta que a cannabis sativa e a indica não podem ser consideradas 

medicamentos, e que, portanto, não existe maconha medicinal.  

Para Burgierman 
82

(2019), se a bancada ruralista abraçar o tema, muda 

totalmente o debate no Congresso Nacional, pois com 247 deputados e 38 senadores, ela 

é a maior bancada do Congresso, inclusive maior que a bancada evangélica que conta 

com 100 parlamentares. Essa reportagem é de 2019, em agosto de 2020 o tema da 

cannabis entra na bancada ruralista como uma grande oportunidade de negócio, no que 

rebate o Presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Alceu Moreira (MDB-RS): 

―A Frente Parlamentar não aprovará nenhuma legislação que não dê absoluta segurança 

de que a produção seja especificamente para produtos medicinais‖, ponderou. 

Segundo reportagem no site da Revista Veja
83

, o deputado Osmar Terra (MDB-

RS) é o principal opositor da causa, que argumenta que‖ liberar o cultivo para fins 

medicinais fatalmente abriria as portas para que parte da maconha seja desviada para 

consumo como droga‖. 
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 De acordo com o site Sechat, a oposição começou antes mesmo de o texto 

substitutivo ser entregue. O deputado Eros Biondini (PROS/MG), durante sessão 

deliberativa, citou as resoluções da ANVISA de nº 327 e nº 335, que preveem a 

fabricação, importação e prescrição médica da Cannabis, para lembrar que o Brasil já 

tem uma regulação. E que por isso o texto substitutivo não faria sentido. Classificou o 

texto de ―cavalo de Tróia‖. Disse que a aprovação do PL 399/2015 é uma ―armadilha‖ 

para legalizar as drogas do país.  

 Ressaltamos que a proibição da maconha está cada vez mais ligada à questão 

moral, pois se o comércio de cannabis representa uma grande possibilidade de lucro 

para grandes empresas e frações da burguesia, o impedimento é a questão do controle 

social que vem desde a legislação de 1890. Isto posto, destacamos que para quem 

detém poder econômico, a maconha e outros psicoativos já estão legalizados, basta 

comparar o número de negros periféricos e brancos moradores de bairros nobres que 

estão cumprindo pena por portar psicoativos. 

No dia 10 de maio de 2020 chegou às farmácias o primeiro canabidiol fruto da 

parceria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São 

Paulo (USP) e da empresa farmacêutica Prati-Donaduzzi do Paraná. De acordo com o 

site Cannabis&Saúde
84

, o produto foi liberado pela ANVISA em 22 de abril de 2020 e 

a venda está condicionada a apresentação do receituário azul, o mesmo para remédios 

controlados.  O valor do frasco de 30 ml gira em torno de R$2.143 nas farmácias 

brasileiras. 

De acordo com reportagem no site da Pfarma,
85

 : 

Os estudos tiveram um boom a partir de 2008, com a criação do Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Translacional em Medicina, que 

abriu caminho para parcerias com a indústria e com grupos de pesquisa 

internacionais importantes; entre eles, o do professor Raphael Mechoulam, 

na Universidade Hebraica de Jerusalém, descobridor do CBD e considerado 

a maior autoridade científica em canabinóides no mundo‖. As plantas são 

importadas da Europa já que no Brasil o plantio continua proibido, mesmo 

para fins terapêuticos. (PFARMA, 2019) 

 

 A parceria da USP com a Prati-Donaduzzi começou em 2014 prevendo o 

desenvolvimento de produtos e o depósito conjunto de patentes (com retornos 

financeiros para a Universidade) e a construção de um Centro de Pesquisas em 

Canabinóides, um prédio de dois andares pagos pela Prati-Donaduzzi com apoio 

financeiro da FINEP ((Financiadora de Inovação e Pesquisa) no campus da FMRP. 
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Ainda de acordo com a reportagem:  

Os benefícios da parceria entre Prati-Donaduzzi e USP Ribeirão Preto são 

imensuráveis, pois a sinergia estratégica entre instituição pública e privada 

propiciou a união de recursos para agilizar o desenvolvimento de produtos 

contendo canabidiol altamente purificado e, principalmente, a realização de 

ensaios que comprovam a qualidade da formulação‖, disse ao Jornal da 

USP o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, Liberato Brum 

Junior. 

  

Segundo reportagem no site da FINEP
86

  o desenvolvimento desse fármaco 

recebeu um aporte financeiro de R$180 milhões. A FINEP é uma empresa pública do 

MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal). 

Ainda em parceria com a equipe da USP de Ribeirão Preto, que estuda o 

uso terapêutico do canabidiol há mais de 30 anos, a Prati-Donaduzzi 

pesquisa, com o apoio da Finep, o desenvolvimento de uma fórmula 

utilizando canabidiol sintético, que possa substituir o uso da planta na 

obtenção do medicamento. Neste caso, a ideia é produzir uma nova fórmula 

para ser utilizada no tratamento de outras doenças. A opção sintética é uma 

prioridade na área da saúde, já que abrangeria um número maior de 

consumidores. (FINEP, 2019) 

  

A Prati-Donaduzzi tem patentes depositadas no Brasil e em mais 12 países, 

incluindo Estados Unidos, China, Japão e alguns países da Europa. Segundo o site da 

FINEP, a Prati- Donaduzzi é a primeira empresa brasileira a participar do programa 

Finep Conecta, destinado a apoiar projetos cooperativos envolvendo empresas e 

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs). Recentemente, foram assinados com o 

grupo dois contratos de financiamento. Um deles dará sequência aos estudos para 

obtenção do canabidiol com alto grau de pureza, possibilitando a condução dos 

ensaios necessários para registro do medicamento. O projeto receberá recursos no total 

de R$ 20 milhões do Finep-Conecta, nova linha de crédito que opera com taxas de 

juros menores e prazos e carências mais longos. Esses recursos serão repassados à 

Faculdade de Medicina da USP-Ribeirão Preto, parceira do projeto. 

 De acordo com reportagem do site G1
87

, no dia 02 de dezembro de 2020, a 

Comissão de Drogas Narcóticas da ONU reclassificou a maconha e a resina derivada 

da cannabis para um patamar que inclui substâncias consideradas menos perigosas de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS. Com a reclassificação, a 

maconha deixa de ocupar a lista de substâncias consideradas ―particularmente 

suscetíveis a abusos e produção de efeitos danosos‖ e ―sem capacidade de produzir 
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vantagens terapêuticas‖. A decisão teve aprovação de 27 países, outros 25 votaram 

contra, inclusive o Brasil. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o exposto e tendo em vista a grande disputa que envolve a 

legalização da cannabis no Brasil, teço as minhas considerações sem concluí-las, já que o 

debate não se extingue nessas linhas. Muitos desafios surgiram ao construir uma 

dissertação sobre um tema tão polêmico e novo, e por isso com tão pouco material 

bibliográfico para embasar a pesquisa, mas aqui chegamos.  

 No primeiro capítulo concluímos que, a história do Brasil está intimamente ligada 

a história da maconha e que o fato dela ter sido trazida por negros (as) africanos (as) 

escravizados (as) e ter sido utilizada nos rituais da umbanda e do candomblé, ela ainda é 

estigmatizada, sendo criminalizada por uma base moral e racista que foi utilizada por 

médicos brasileiros para encabeçar a proibição no Brasil, capitaneada pelos Estados 

Unidos. Verificamos também que, analisar a formação social brasileira e o 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro e suas particularidades, requer considerar o 

racismo como fio condutor, já que ele é um elemento estrutural e estruturante que 

sustenta as relações sociais e de produção no Brasil. 

 Em relação ao segundo capítulo, verificamos que o uso das plantas na cura dos 

males físicos e espirituais é usado por várias civilizações desde a Antiguidade e que as 

mulheres, principalmente negras e indígenas foram pioneiras nessa prática. Tanto na 

Europa quanto nas Américas, a prática de curandeirismo foi extremamente perseguida 

num amálgama de racismo religioso, ódio de classe e misoginia, pois o capitalismo 

precisava retirar o controle que as mulheres tinham sobre o seu corpo, principalmente o 

controle sobre a natalidade, para que elas ―reproduzissem‖ força de trabalho, ou seja, que 

tivessem filhos que se tornariam mão de obra para o sistema capitalista.  

Além disso, as práticas de curandeirismo foram recriminadas pela classe 

dominante, pois, também representavam ameaça à medicina científica. Compreendemos 

então que o sistema capitalista não é um sistema meramente econômico, mas também 

social, que expropria não só os meios de sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras, 

mas principalmente captura a sua subjetividade, tirando-lhes até mesmo o conhecimento 

ancestral sobre plantas medicinais, criminalizando suas práticas médico-religiosas. 

 O terceiro capítulo mostrou o nexo existente entre o proibicionismo e o 

imperialismo estadunidense, ressaltando que através da proibição, ―justifica-se‖ a 
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―Guerra às drogas‖, alimenta-se o narcotráfico e pune severamente a juventude negra, 

pobre e periférica através da morte e do encarceramento em massa, mostrando que essa 

―guerra‖ não é uma guerra às drogas e sim uma guerra com alvo determinado, jovens, 

negros (as), periféricos (as). 

 Mostramos também que o racismo se constitui como determinante social da 

saúde, pois, a população negra é a que mais tem dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde, traços que perpassam pelo racismo ambiental e institucional e que vão impactar 

negativamente na saúde da população negra. É sabido que no SUS faltam medicamentos, 

faltam médicos, faltam remédios, mas falta para quem? Falta para os moradores de 

periferia, para negros (as), indígenas e quilombolas.  

Concluímos que, criminalizar os psicoativos significa criminalizar a pobreza, e 

com relação ao acesso a medicamentos à base de cannabis sativa, mostramos que por 

causa da proibição se constitui em um tratamento burocrático e financeiramente inviável, 

isto é, para as classes subalternas esse acesso é inexistente. 

Destacamos que pela imbricação capitalismo-racismo-patriarcado, a tarefa do 

―cuidado‖ recai sobre as mulheres, que na maioria das vezes cumprem essa função sem 

os seus companheiros, criando seus filhos e mantendo a casa, sozinhas. Essa situação se 

agrava quando essas mulheres têm filhos com doenças crônicas e precisam redobrar os 

cuidados, na maioria das vezes saindo de seus empregos para cuidar dos filhos. 

 A omissão do Estado na regulamentação do uso medicinal da maconha, a 

restrição na regulamentação da ANVISA que autoriza aquisição somente via importação 

e o alto custo do canabidiol brasileiro, violam o direito fundamental à saúde. 

 A supressão dos direitos é reconhecida por Marx como uma forma de 

expropriação, pois a expropriação não diz respeito somente a tirar dos trabalhadores o 

seu único meio de subsistência. A expropriação contemporânea diz respeito também a 

não dar às classes empobrecidas o direito à saúde, dificultando o acesso desses à 

atendimentos médicos, exames e medicamentos. Morando em lugares insalubres, com 

alimentação não adequada, com vínculos de trabalho informais essas são as parcelas da 

população que passam mais frequentemente pelo processo de adoecimento.  

Fontes (2010) considera que a expropriação não pode ser entendida como 

fenômeno meramente econômico, já que possui um sentido propriamente social: ―Trata-

se da imposição – mais ou menos violenta – de uma lógica da vida social pautada pela 

supressão de meios de existência ao lado da mercantilização crescente dos elementos 

necessários à vida, dentre os quais figura centralmente a nova necessidade, sentida 

objetiva e subjetivamente, de venda da força de trabalho‖ (FONTES, 2010, p. 88). 
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Destacamos que na ―Guerra às drogas‖ o inimigo não são os psicoativos, a 

guerra tem sexo, raça e classe, os alvos são principalmente jovens, negros (as), 

periféricos (as) que todos os dias têm sua vida ameaçada por essa guerra. Sabemos que a 

legalização dos psicoativos não é capaz de romper com a estrutura do capitalismo-

racismo-patriarcado, pois brancos e ricos continuam consumindo, em formato medicinal 

ou não, sem ser incomodados, e os (as) negros (as) continuam sendo presos (as) e 

mortos (as). 

 De acordo com reportagem no site G1
88

, no dia 27 de fevereiro de 2021, o 

Ministério da Saúde abriu consulta pública para inclusão do canabidiol no SUS, o uso é 

específico para tratamento de epilepsia refratária, doença em que 30% dos pacientes são 

resistentes à medicamentos. As opiniões podem ser enviadas até o dia 15 de março de 

2021.  

Quem fez a solicitação para a inclusão do canabidiol no SUS foi a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), no entanto, o que poderia 

representar um avanço, quando na verdade representa uma continuidade já que com essa 

medida a discussão sobre a regulamentação continua não sendo a pauta principal e 

como o pleito é feito apenas por uma empresa, há uma grande possibilidade de 

monopólio dos produtos com o preço elevado. 

Segundo a reportagem, ―a substância em avaliação pelo Ministério é chamada 

comercialmente de Prati-Donaduzzi, um produto de cannabis que não tem tetrahidrocanabinol 

(THC) – principal substância psicoactiva encontrada nas plantas do gênero cannabis. O produto 

tem relatório técnico feito pela Conitec e um pedido de incorporação ao SUS produzido pela 

Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da 

Saúde (SCTIE/MS)‖. 

Além de todo o estigma que envolve a maconha, ainda existe um preconceito 

muito grande com relação ao THC, que é a substância presente na planta, responsável 

por produzir os efeitos psicoativos. Em torno dessas discussões, o THC é visto pelos 

conservadores como ―coisa de maconheiro‖. Porém, um estudo
89

 realizado por Carolina 

Chaves, Paulo Cesar Bittencourt, e Andrea Pelegrini, lançado em outubro de 2020, 

confirma que a ingestão do óleo rico em THC teve excelentes resultados em pacientes 

com fibromialgia, tanto no tratamento das dores quanto na melhoria da qualidade de 

vida. 
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Isto posto, analisamos que sem a regulamentação e mesmo que o canabidiol 

chegue no SUS, os pacientes podem não conseguir ter acesso a eles, pois como a Lei 

11.343 de 2006 ainda proíbe o uso e cultivo da planta, as mesmas continuam tendo que 

ser importadas dos Estados Unidos ou da Europa e são direcionadas para a empresa 

Prati-Donaduzzi, ou seja, o SUS que já está suficientemente sucateado, ainda terá que 

arcar com alto custo para conseguir fornecer esse medicamento. 

Além disso, as associações que produzem artesanalmente os medicamentos à 

base de cannabis sativa, vem sofrendo ataques que objetivam impedir o seu 

funcionamento. Assim, de acordo com reportagem no site Sechat
90

, no dia 27 de 

fevereiro de 2021, a ANVISA entrou com o pedido de suspensão da liminar que 

assegura a ABRACE (Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança) o direito de 

cultivar cannabis para fins medicinais e produzir produtos terapêuticos como óleo, 

pomada e spray. Esse pedido de suspensão feito pela ANVISA está a cargo do 

Desembargador Cid Marconi do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). A 

ABRACE atende hoje 14 mil famílias pelo Brasil que precisam desses produtos para 

sobreviver. 

No dia 04 de março de 2021, o Desembargador Cid Marconi revogou a decisão 

de suspender as atividades da ABRACE, a medida foi tomada após vistoria realizada 

pelo Desembargador nas unidades da ABRACE em João Pessoa, na Paraíba, dessa 

forma a ONG terá quatro meses para se ajustar às exigências da ANVISA. 

Por fim, no dia 08 de junho de 2021, foi aprovado pela Comissão Especial na 

Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 399/2015
91

, que regulamenta o plantio de 

maconha para fins medicinais e a comercialização de medicamentos que contenham 

extratos, substratos ou partes da planta. Foram 17 votos contra e 17 a favor, sendo 

aprovada pelo voto do relator Luciano Ducci (PSB-PR) e seguirá para o Senado. A 

proposta altera o artigo 2° da Lei 11.343 de 2006 para autorizar o plantio de vegetais 

como a cannabis para fins científicos ou medicinais, em local e prazos determinados, 

mediante fiscalização. 

O relator Luciano Ducci ressaltou que desde 2015 quando a ANVISA passou a 

autorizar a importação de medicamentos à base de cannabis, os pedidos aumentaram de 

maneira expressiva. Segundo ele, em 2015 foram 902 solicitações, em 2019, até outubro 
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mais de 5,3 mil e no início de 2020 tinham 7,8 mil pacientes cadastrados para a 

importação desses medicamentos. 

No texto apresentado, a proposta é que não haja exigência de que se tenha 

esgotado todas as alternativas terapêuticas para o paciente, para somente aí o médico 

poder prescrever o medicamento à base de cannabis sativa. Além disso, o projeto prevê 

que o cultivo da cannabis sativa seja realizado apenas por pessoa jurídica, previamente 

autorizada pelo poder público. E claro, o texto também trata do uso do cânhamo 

industrial como um novo segmento comercial no Brasil que pode se tornar uma nova 

matriz agrícola. O texto apresentado não inclui o cultivo para pessoas físicas, 

beneficiando apenas a indústria farmacêutica e as associações, ou seja, apenas quem 

pode pagar por ela. 

 Em suma, quem paga a conta da ―Guerra às drogas‖ são as classes pauperizadas, 

principalmente, negros (as), pobres, periféricos (as) que além de sofrer como alvo dessa 

guerra, sofrem também com o encarceramento em massa e não tem acesso aos 

medicamentos à base de cannabis pelo seu alto custo, então seria interessante que os 

benefícios da cannabis medicinal fossem auferidos às classes mais pobres.  

 Abordar sobre a regulamentação dos psicoativos, de forma geral e não só da 

maconha, é falar sobre a luta de classes pois, para os ricos, os psicoativos já estão 

legalizados. A Lei 11.343/2006 ao não distinguir traficante de usuário, deixando a cargo 

do delegado decidir, ela corrobora para que negros (as), periféricos (as) sejam o 

principal alvo do encarceramento em massa, pois brancos (as), moradores dos bairros 

nobres são majoritariamente vistos como usuários (as) e os (as) negros (as) como 

traficantes, isso explica os dados do encarceramento onde a maioria é composta de 

negros (as). 

 Diante disso, a nossa defesa é pela descriminalização da cannabis sativa e pela 

responsabilização do Estado enquanto garantidor de direitos e promotor de políticas 

públicas para o acesso democrático a esses medicamentos. Atualmente muitas famílias 

têm lutado também pelo autocultivo, que se dá através do pedido de habeas corpus à 

Justiça, para que seja permitido importar sementes de cannabis sativ para a produção do 

próprio medicamento. No entanto, esse não é o horizonte a ser seguido já que, como 

mostramos ao longo do trabalho, em uma sociedade patriarcal o cuidado recai sempre 

sobre as mulheres, e produzir esse medicamento seria mais uma tarefa de 

responsabilidade das mulheres.  
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 Figura 5- Ala da APEPI na Marcha da Maconha em 2014. Rio de Janeiro. 

 

A figura supracitada foi retirada de uma reportagem no site G1
92

 com o título 

Mães pedem remédio à base de maconha em marcha no Rio, quando destacam que a 

luta pela cannabis é uma luta das mulheres/mães é porque são elas que estão à frente 

dos espaços de luta, das associações, porém, elas estão na frente não só por acreditarem 

nessa luta, mas principalmente por não terem o apoio do companheiro/pai nessa mesma 

luta. Então se torna impossível dissociar a luta pela liberdade da mulher da luta contra o 

proibicionismo já que a Bancada BBB
93

 (bala, boi e bíblia) no Congresso Nacional e a 

indústria farmacêutica são quem ditam regras que vão impactar diretamente e 

principalmente a vida das mulheres, pobres, negras e periféricas. 

Ressaltamos que, mesmo com o avanço do conservadorismo, desde 2016, a 

pauta da cannabis medicinal tem avançado, ou seja, apesar dos ataques, a classe 

trabalhadora tem se movimentado de forma a pressionar o Governo mostrando que a 

pauta da cannabis medicinal é uma pauta de saúde pública e de defesa intransigente dos 

direitos humanos. 
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