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A MARCHA DA MACONHA NA CIDADE DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES-RJ: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, ATIVISMO E 

ESPAÇO PÚBLICO1 

 

 
THE “HEMP MARCH" AT CAMPOS DOS GOYTACAZES CITY: 

POLITICAL PARTICIPATION, ACTIVISM AND PUBLIC SPACE 

Amine Gomes da Silva Felix2 

Orientador: José Colaço Dias Neto3 

 

 

 
 

RESUMO: 

 
Este artigo apresenta, através de uma perspectiva empírica e qualitativa, as movimentações de estudantes 

e ativistas que implicaram, entre outras coisas, na realização da I Marcha da Maconha em Campos dos 

Goytacazes, cidade localizada na região norte do estado do Rio de Janeiro, no ano de 2018. Na ocasião, 

importantes equipamentos urbanos da cidade, tais como praças e ruas, foram ocupados pelos participantes 

da Marcha, muitos destes vindos de outros municípios do estado. 

Palavras-chave: Ativismo; Participação Política; Espaço Público; Cultura Canábica. 

 

 

 
ABSTRACT: 

 
This article presents, through an empirical and qualitative perspective, how students and activists 

articulations, among other things, implied the 1st Hemp March at Campos dos Goytacazes, a city located 

in the Rio de Janeiro northern region, in 2018 year. On that occasion, important public places in the city 

such as squares and streets were occupied by the participants of the March, many of them coming from 

other municipalities in the state. 

Key words: Activism; Political Participation; Public place; Cannabis Culture. 

 
 

1 Este trabalho é parte deriva do Projeto “Estruturas Tradicionais, Expansão Metropolitana e Conflitos 
Sociais na Região Costeira do Norte Fluminense” executado no âmbito do Núcleo de Estudos 
Antropológicos do Norte Fluminense Luiz de Castro Faria (Neanf/INCT-InEAC/UFF). 
2 Graduanda em Ciências Sociais no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da 
Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes. E-mail: aminefelix@id.uff.br. 
3 Professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais no Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes. E-mail: 
josecolaco@id.uff.br. 

mailto:aminefelix@id.uff.br
mailto:josecolaco@id.uff.br
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1. Introdução 

 
O presente artigo tem como objetivo central descrever os processos sociais que, 

de forma direta e indireta, culminaram na realização da I Marcha da Maconha da cidade 

de Campos dos Goytacazes, que ocorreu no dia 19 de maio de 2018. Partindo de 

observações sobre os modos através diversos grupos sociais e segmentos que compõe a 

Universidade Federal Fluminense se organizaram frente às medidas de reordenamento 

dos espaços de convivência que entraram em vigor no segundo semestre de 2017 no 

campus localizado no centro da cidade, sede da universidade no município. O debate 

sobre o proibicionismo e suas implicações produzido neste período animou as reflexões 

sobre o uso da cannabis para os mais diversos fins, conectando, sobretudo, a juventude 

universitária da cidade e seus coletivos antiproibicionistas mais diretamente ao debate 

nacional sobre o tema. A I Marcha da Maconha será descrita inspirada no gênero do relato 

etnográfico e contará, além da narrativa textual, com imagens fotográficas produzidas 

pela autora. 

A pesquisa, aqui apresentada no formato de artigo, como exigência para obtenção 

do título de bacharel em Ciências Sociais, foi desenvolvida no âmbito do Núcleo de 

Estudos Antropológicos do Norte Fluminense, o Neanf/UFF, sob a orientação de José 

Colaço Dias Neto, antropólogo e professor do Departamento de Ciências Sociais do 

Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da UFF e coordenador 

do Neanf. Ressalta-se que, ainda que este artigo também produto do subprojeto 

“Estruturas Tradicionais, Expansão Metropolitana e Conflitos Sociais na Região Costeira 

do Norte Fluminense” que associa o Neanf ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

– Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de 

Conflitos, o INCT-InEAC/UFF com sede em Niterói, Rio de Janeiro. 

A relação do Neanf com a rede do InEAC propiciou, ainda durante a graduação, 

a circulação da autora em espaços e eventos acadêmicos de reconhecida qualidade, 

como por exemplo, o VI Seminário INCT-InEAC: Processos de Administração de 

Conflitos, Universidade Pública e Conjuntura Política, realizado no Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia (ICFH/UFF), em Niterói, bem como propiciou interlocução direta 

com professores associados a grupos de pesquisa como o Núcleo de Pesquisas em 

Psicoativos e Cultura, o PsicoCult/UFF, o qual integral os professores Frederico 

Policarpo, Marcus Veríssimo e Yuri Motta, por exemplo. 



7  

 
 

Na primeira imagem podemos ver a UFF-Campos circulada em vermelho em um mapa 

da região central da cidade, retirado da plataforma Google Maps. 
 

 

 

 

2. A Maconha no contexto brasileiro 

 
A maconha é um objeto social polissêmico, ou seja, é dotada de diversos sentidos 

que variam em seu valor social de acordo com o contexto e grupo em que se insere. Os 

diferentes discursos que a constroem, apontam para uma relação com diferentes 

fenômenos e processos sociais, que envolvem sua imagem pública. 

Seu uso que é muitas vezes associado à dependência química e ao prejuízo mental, 

é visto também, como disparador de transtornos psicóticos, de ansiedade e humor, 

contudo estudos longitudinais não apontam para essa relação significativa. A maconha é 

inscrita em práticas sociais, com significado cultural construído através de processos 

históricos, que a tornam contemporânea, e normas jurídicas regulatórias. 

A história da (canabis) no Brasil começa a ser contada a partir da chegada dos 

colonizadores, sendo tratada como uma planta exótica, devido ao fato de não fazer parte 

do nosso bioma originalmente. A planta era consumida majoritariamente em forma de 

fumo por negros, escravizados da época, logo a inserção da maconha na sociedade 
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brasileira é creditada a eles, tendo depois se interiorizado no território através dos 

indígenas nativos que passaram a cultivá-la. 

Após alguns séculos, a erva se popularizou entre ingleses e franceses das camadas 

mais altas da sociedade, que serviam ao exército imperial inglês na Índia, sendo muitos 

deles médicos, logo a planta passou a ser considerada por suas propriedades terapêuticas 

para diversos tipos de males. 

Por muito tempo a maconha foi um importante elemento cultural afro-indígena, 

principalmente na região Norte e Nordeste. Todavia, somente na segunda metade do 

século XIX, o conhecimento acerca dos seus efeitos psicoativos e de seu uso medicinal 

passou a se ramificar por todo o território. Nos anos 30 já havia sido elevada ao status 

de medicamento. 

Na década de 30 a repressão ao uso da maconha se intensificou no Brasil e no 

mundo. Na II Conferência internacional do Ópio, em Genebra, cerca de quarenta países 

se reuniram para discutir o uso do ópio e da cocaína. Ocasião em que o representante da 

delegação brasileira e o representante egípcio uniram forças com o objetivo de incluir a 

maconha na pauta da conferência, o que lograram êxito. 

Neste mesmo período o movimento repressivo ganha força no Brasil, baseando- 

se em campanhas racistas que defendiam a superioridade da raça branca e reforçavam a 

origem africana da droga, a partir de um embasamento higienista, a proibição se 

consolidou através dos argumentos de que o consumo era um “flagelo social”, uma 

ameaça à raça brasileira, a vendo como uma fraqueza dos pretos, pobres e desviados. 

Mesmo os outros países não tendo se preparado para discutir a questão da 

maconha, o debate seguiu, e o médico brasileiro Pernambucano Filho representante da 

delegação brasileira durante a Segunda Confêrencia Internacional do Ópio, a descreveu 

como mais perigosa que o ópio. Assim, a maconha entrou no rol de substancias a serem 

combatidas, juntamente com o ópio e a cocaína. 

Contudo, ao contrário do defendido por Pernambucano Filho, estudos clínicos 

feitos no Brasil desde 1915 já mostravam uma interação diferente entre a droga e o 

usuário, uma vez que diferentemente da morfina, da heroína e de outros entorpecentes, a 

maconha não estabelecia uma relação de dependência física, não havendo referências à 

morte de pessoas as quais foram submetidas à privação do seu uso. Logo, nesse período, 

não poderia ser considerada “toxicomanogena” pela própria descrição da OMS. 



9  

Após a conferência inicia-se a fase repressiva no Brasil, num primeiro momento 

atingindo os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Alagoas e por 

último o estado da Bahia. Esse posicionamento repressivo que ecoa até os dias atuais teve 

o apoio reforçado na Conferencia Única de Entorpecentes da ONU, de 1961, que até hoje 

mantém a maconha na lista de drogas extremamente prejudiciais à saúde coletiva. 

Em novembro de 1938 foi promulgado o Decreto de Lei de número 891 do 

Governo Federal, que proibia o plantio, cultura e colheita da maconha para qualquer fim 

em todo território nacional. Já em 1976, surgiu a lei nº6383 que previa pena de prisão 

para a pessoa que tivesse posse de qualquer quantidade de maconha mesmo sendo para 

uso pessoal. 

Nos anos 50 os meios de comunicação desempenharam um papel fundamental 

na associação da droga à delinquência e à doença mental. Mas, a partir dos anos 60, o uso 

da maconha ganha novos significados em seu universo simbólico, sendo associada a um 

estilo de vida alternativo, e à liberdade, seja sexual, material ou amorosa. Quando a 

maconha se expande até a classe média urbana, se afastando da seu uso tradicional 

original. 

Mesmo não sendo um movimento homogêneo esse novo ideal de vida se relaciona 

com a crescente popularização da canabis em determinados movimentos, como a 

Contracultura. No Brasil durante o regime militar, o uso da maconha se tornou ainda mais 

socialmente condenável e alarmante. 

Sendo utilizada por jovens de classe média que eram considerados uma “nova 

classe perigosa”, uma ameaça à cultura e aos valores morais cristãos, pois apoiavam e 

defendiam ações que visavam transformações sociais, somente nos finais dos anos 80 que 

o uso recreativo ganhou mais aceitação nos espaços dessa classe, contudo, essa aceitação 

é marcada por elementos anteriores e estereótipos negativos.4 

Em 1980 o Jornal Brasileiro de Psiquiatria publicou um editorial especial acerca 

da maconha, onde se lê “A falta de discriminação entre viciados em drogas pesadas e 

simples fumantes de maconha tem resultados altamente inconvenientes do ponto de vista 

social”. A ABP defendia que o maior perigo do uso de maconha era exposição dos jovens 

a consequências de ordem policial traumáticas. 

 

4 SOUZA et ali: 2018. 



10  

Sete anos depois, a ABP faz um segundo editorial no qual discorre sobre o que 

chamam de “dupla penalização do usuário” e concluem que a questão da droga no Brasil 

sofre um julgamento apaixonado, atravessado por atitudes moralistas e ação policial5. 

Sendo a maconha associada ao longo da história do Brasil a transtornos mentais 

e à criminalidade, os usuários da planta são marcados por rótulos morais negativos, de 

acordo com a definição do próprio site do governo federal brasileiro, onde até o momento 

diz que o uso se relaciona a uma série de transtornos mentais, como esquizofrenia, 

depressão, transtornos psicóticos e suícidio. 

As tensões discursivas em torno do uso da maconha sobrevivem ao longo da 

historicidade se chocando ao longo do tempo, apenas como reformulações, e nunca um 

fenômeno inteiramente novo. 

Além disso, estas tensões normativas delimitam as formas de uso que são 

consideradas legitimas e ilegítimas (uso medicinal e uso recreativo), uma vez que a 

autorização para fins terapêuticos ganha força em diversos países, inclusive no Brasil cabe 

discutirmos acerca do seu status legal e ilegal, e o que os define verdadeiramente. 

 

 
2.1 O Movimento Estudantil Universitário no Brasil 

 

 
As mudanças socioculturais globais que se iniciaram nos anos 60 trouxeram 

consigo uma alta na ação dos movimentos sociais existentes, como o operário e o agrícola 

e também o surgimento de novos movimentos, como o ecológico, o LGBTQIA+, o 

estudantil, o pró direitos civis, os antiproibicionistas entre outros. Esses “novos 

movimentos sociais” modernizaram as formas de mobilização e argumentação e fugiam 

dos modelos tradicionais estabelecidos pelos movimentos trabalhistas. E todos esses 

novas formulações do movimento estudantil podem se encontrar na Marcha da Maconha. 

Estes movimentos eram frutos das mudanças de estilo de vida e cultural, que 

estavam em curso, diferenciando-se dos antigos movimentos em alguns pontos principais. 

Inicialmente, tornaram como principal ponto de seu discurso a crítica ideológica ao 

conceito de modernidade vigente e as teorias de desenvolvimento, e em seguida 

desenvolveram a noção de identidade coletiva através das experiencias individuais. 

Estes novos movimentos transformaram as formas de organização, que hoje agem 
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de maneira mais descentralizada e participativa e priorizam formas de comunicações mais 

fluidas. 

Mesmo tendo uma base em comum, o movimento estudantil se diferenciou de 

acordo com cada país, dada a variação cultural e socioeconômica dos lugares onde se 

desenvolveu, mudando de universidade para universidade, de acordo com as tradições 

locais, a cultura acadêmica e a relação entre as forças sociais. 

Na América Latina por exemplo, os universitários defendiam a princípio a 

ampliação da democracia e a revisão do conteúdo histórico, todavia, logo o movimento 

se estendeu a outras frentes, face à pobreza estrutural e à instabilidade política da região. 

Os planos de desenvolvimento econômico implementado e a questão afro-indígena na 

América passaram a fazer parte da pauta dos movimentos estudantis. 

No Brasil a comunidade universitária passou por um momento de politização 

desde o início dos anos 60, especialmente a partir do golpe de 64, mas, em 68 o fenômeno 

global dos movimentos estudantis estava em seu auge e o Brasil não ficou fora disso. 

Logo, o espaço da universidade tornou-se a vanguarda da resistência brasileira, capaz de 

ampla atuação política. 

Na Declaração da Bahia - Documento resultante do 1° seminário da reforma 

universitária de 1961 - discutia-se acerca do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e 

o engajamento dos estudantes na luta de classes. As principais lutas estudantis nesse 

período foram a reforma universitária e o fim dos acordos MEC USAID e da lei de n 4464 

(Lei Suplicy de Lacerda, de 1964) que colocava fim a autonomia universitária, proibindo 

atividades políticas, além de definir uma regulamentação das entidades estudantis, afim 

de controlá-las. 

O Acordo MEC-USAID, foi articulado entre o entre o Ministério da Educação 

(MEC) do Brasil e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID, na sigla em inglês), para reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões 

impostos pelos EUA. Objetivavam enquadrar o ensino superior brasileiro aos padrões 

norte-americanos, tecnicista e liberal, pensando o ensino somente como formador de 

trabalhadores. O acordo também visava a contratação de profissionais americanos para 

auxiliarem nessa reforma em todos os níveis de ensino. Por esse Acordo, a educação 
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para a compreensão histórica humana e emancipação não teria espaço. A escola e 

universidade teriam como única tarefa a formação de quadros para a indústria. 

Já durante o governo militar a universidade se tornou pauta de segurança nacional, 

uma vez que era vista com desconfiança. Por se tratar de espaços de pensamento livre e 

crítico, as universidades eram os principais pontos de resistência ao regime. Ela era vista 

pelos militares, num contexto internacional, como focos de infiltração “comunista” de 

ideias radicais e subversivas. Logo, o movimento estudantil universitário foi considerado 

ilegal e passou a sofrer perseguições por agentes de repressão do regime, sendo 

considerado uma instituição subversiva que devia ser extinta. Sendo a universidade 

duplamente criminalizada, de um lado o consumo de maconha e do outro pela ação 

política que era visto como comunismo. 

“O regime considerava que as universidades brasileiras, tinham se convertido 

em lugares nos quais se permitem comportamentos desviantes e inaceitáveis. 

Práticas sexuais livres e consumo de drogas leves, como, a maconha. Situação 

que para alguns setores da população significavam degradação dos valores 

pátrios familiares e religiosos.”5 

 

 

Mesmo na ilegalidade durante todo período que durou a ditadura militar no Brasil, 

(1964-1985) com muitos de seus membros e líderes tendo sido exilados, presos, 

torturados e mortos, o movimento estudantil continuou sua atuação e permaneceu como 

uma frente de combate ao regime, tendo sua importância crucial nesse processo de 

redemocratização do país e também do ensino superior que aconteceram nos anos 

seguintes especificamente no século XXI, onde as lutas se alinham e se contrapondo a 

políticas neoliberais que acometem a sociedade como um todo. 

Fruto de um projeto que vinha se desenvolvendo desde 1988, o decreto de n° 

6.096/2007, ampliou as condições de acesso e permanência na educação superior, o 

programa (REUNI), objetivou a expansão da universidade. O ingresso de estudantes de 

baixa renda e de regiões menos favorecidas e distantes dos grandes centros, o ingresso de 

estudantes pobres, periféricos, e negros na universidade marcaram uma nova fase do 

movimento estudantil, que se envolvem cada vez mais em questões de pautas identitárias, 

com recortes de raça e classe, e assim também, com o antiproibicionismo. 

 

5SANTOS: 2009. 
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O antiproibicionismo é uma corrente de pensamento político, que tem como 

presssuposto a defesa da legalização das drogas que ao longo do tempo foram tornadas 

ilicitas, defendendo que os maiores danos causados a saúde dos usuários vem da proibição, 

e é por meio da pauta antiproibicionista que a maconha entra no leque de ações dos 

movimentos estudantis. 

O resgate do processo histórico de formação desse grupo é necessário para que se 

possa entender as interações sociais e processos que se vivencia dentro da universidade até 

hoje, evidenciando os conflitos pré-existentes que se repetem de tempos em tempos, e 

compreender a atuação do Movimento Estudantil e suas formas de articulação. Até porque 

cabe analisar que a condição de liberdade democrática que se vive hoje é fruto também dos 

estudantes que compuseram o movimento ao longo da história, consolidando espaços hoje 

ocupados por outros jovens, sempre em processo de renovação, que acompanha o fluxo de 

ingresso e saída dos estudantes na universidade. 

As ações que o Movimento Estudantil desenvolve, incute aos participantes uma 

construção identitária acerca da categoria estudantil, elevando os estudantes a agentes 

políticos transformadores, ou seja, estes estudantes ao participarem do movimento, não só 

estão se inserindo num meio social, pois o movimento estudantil tem um caráter 

transformador de sujeitos passivos em autores sociais, como também, estão construindo suas 

identidades, que tem como objetivo lutar pelos seus ideais na sociedade em que se inserem. 

 

 
2.3 Experiência e mobilização na UFF-Campos 

 
O trabalho de campo teve início no começo de 2017 com interesse na perspectiva 

dos estudantes usuários de maconha na UFF-Campos, bem como a socialização que 

envolvia o uso dentro do ambiente universitário que se localiza na cidade de Campos dos 

Goytacazes, no norte-fluminense do estado do Rio de Janeiro. 

Em abril de 2017, passei a frequentar o local tradicional de maior fluxo de fumantes 

dentro do pólo, este lugar não necessariamente era escondido, pois todos sabiam o que se 

fazia lá e tinham livre acesso, caso quisessem. Contudo esse local não era totalmente 

exposto, pois ficava atrás do prédio da PROAS (como é chamado pelos alunos) bem 

próximo à tenda principal onde, a maior parte dos alunos passava seu tempo, e os eventos 

acadêmicos aconteciam. Então, percebia-se haver um certo acordo de tolerância entre 
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fumantes e não fumantes, sendo esse espaço considerado “legalizado” e os demais espaços 

não, logo, os maconheiros se conheciam bem entre si e seus grupos, já que ocupavam apenas 

aquele lugar. 

 

Chama-se de lugares “legalizados” ambientes específicos onde o consumo de 

maconha acontece abertamente, onde as pessoas tem certa tolerância ao consumo e ao cheiro 

característico da planta. Nesses lugares não está presente o medo da “explanação”, que é a 

exposição indevida da sua imagem, e na UFF-Campos, principalmente, não é observado o 

medo de “rodar” pra polícia que é ser levado para a delegacia ou mesmo, sofrer violências 

físicas, ser castigado na rua10 
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Na Universidade Federal Fluminense não foi difícil localizar o que eu procurava 

investigar, ou seja, o uso de maconha no espaço universitário, devido a uma série de fatores, 

dentre eles, a segurança que os estudantes tinham. Os estudantes falavam abertamente sobre 

o consumo ali, por ser o local um espaço considerado por eles seguro para o consumo e para 

se falar abertamente sobre ser consumidor, confirmados comumente em seus discursos 

através da afirmativa: “Só a polícia federal pode entrar aqui”, tendo um entendimento de 

que não seriam impedidos e, mais que isso, demonstravam que, ao contrário dos espaços 

fora da universidade onde o medo da “dura” policial é presente, lá o oposto é 

experimentado. Caso a polícia federal estivesse no pólo isso configuraria um perigo, mas 

não o mesmo que o encontro com a polícia militar, numa visão que, supondo que a polícia 

federal estivesse no polo e os alunos levassem uma dura, por estarem dentro da 

universidade as consequências seriam menos violentas do que nos espaços da cidade. 

Consumir em público uma substância não legalizada como a maconha pode 

implicar em uma série de problemas legais e, mesmo tendo este entendimento, os alunos 

da UFF-Campos pareciam seguros em relação ao uso na universidade e pouco ou nem um 

pouco preocupados com os possíveis julgamentos morais, principalmente no período 

onde o consumo tinha local para ocorrer, pois estavam sempre entre “iguais”, de acordo 

com seus pontos de vista. Havia também um grande intercambio entre as rodas7, os 

grupos trocavam sedas uns com os outros, emprestavam os dichavadores8 e isqueiros aos 

colegas. Os grupos não se fechavam entre si, estando sempre abertos às pessoas que 

chegavam e aos outros grupos, não havia uma pessoa que chegasse sem sedas e não 

conseguisse, até se chegasse sem maconha, sairia de lá chapado9. 
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O principal local se dava na lateral do bloco C, que tinha uma ambientação feita 

pelos alunos, como, troncos de arvores que serviam de bancos. Naquele local também 

tem alguns pontos com escadas, e uma cisterna. Haviam também muitos escritos, pixos, 

grafites e desenhos, alguns falavam sobre amores, amizades, e também ideologias. A área 

era utilizada durante todo o dia, mas era ocupado em sua totalidade, somente em horários 

de pico: às 18h, 20h e 22h (coincidindo com os horários de entrada, intervalo e saída dos 

alunos), momento em que muitos estudantes frequentavam o ambiente e se dividiam por 

rodas. 

Até esse momento da pesquisa não havia nenhuma repressão direta ou indireta ao 

uso da maconha no espaço da universidade, nem mesmo ameaças de punições 

administrativas. Esses grupos eram compostos por colegas de turma durante os intervalos 

das aulas, membros de um mesmo coletivo e/ou integrantes de um mesmo partido político 

após as reuniões, e também estudantes de outras universidades e em alguns casos usuários 

da cidade, que tinham uma relação prévia com os alunos que fumavam a planta. 

O foco inicial da pesquisa eram os estudantes e frequentadores da UFF-Campos usuários 

de maconha. Por se tratar de um pólo de expansão, tem como característica, ser composto 

por jovens que vieram de todas as regiões do país em função do seu ingresso na 

universidade pública. Longe de seus convívios familiares e de seus locais de origem. 

Estes estudantes costumam estar mais imersos no contexto universitário, tendo seus 

primeiros contatos com a pluralidade de grupos e atividades que compõe o ambiente. 

 

 

7 Reunião de pessoas para fumar maconha coletivamente ficando dispostas, em geral, uma do lado da 
outra de modo que possam compartilhar o cigarro. A disposição das pessoas no espaço se assemelha, 
muitas vezes, a um círculo, circunferência ou “roda”. 
8 Objeto utilizado para triturar a erva, quando está em estado prensado, para posteriormente se 
acomodada em um papel de seda. 
9 Um dos termos utilizados pelos usuários para nomear os efeitos do uso da cannabis. 
10 Cf: VERÌSSIMO: 2015. 
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Os alunos veem na UFF-Campos o seu local segurança na cidade, onde podem ser 

quem são e também fumar maconha, que faz parte de quem são, e estão se construindo 

no contato com a pluralidade acima citada, é tão forte a relação da UFF com a 

manutenção da segurança dos usuários que a universidade abriga também outros usuários 

que eram em sua maioria estudantes de universidades da cidade ou pessoas que souberam 

através de outras que ali o consumo era “legalizado” ou seja, seguro, e essas pessoas de 

fora passavam pelo menos um certo tempo sendo visto nos circuitos de “beck da uff” 

(aspas utilizadas para introdução de categorias nativas no corpo do texto), quando não 

entravam ativamente na vida social da universidade e eram vistos em diversos outros 

espaços para além da roda de beck. 

No dia 27 de abril, fui com um interlocutor até uma roda de beck onde estavam 

seus amigos, que totalizavam oito pessoas. Fomos caminhando até o local já descrito ao 

lado do bloco C, eles utilizavam a camiseta de determinado coletivo, com adesivos da 

campanha das eleições de DCE, que ocorreriam em maio. Os assuntos giravam em 

torno de uma reunião que acabara de acontecer, agenda de compromissos, e também 

acerca de uma mobilização que vinha sendo feita para conseguirem ônibus para levar os 

alunos de Campos ao CUV (Conselho Universitário da UFF), que trataria da temática 

da assistência estudantil para os polos do interior. O encontro durou cerca de 1 hora. Neste 

momento e também em outros pude confirmar que o grupo de usuários de maconha da 

UFF- Campos é composto também por muitos integrantes do movimento estudantil, que 

estão politicamente ativos nas pautas, debates e ações que envolvem a vida acadêmica 

dos alunos, atividade essa que os toma bastante tempo. 

Em julho de 2017 essa rotina, brevemente descrita aqui, foi interrompida devido 

a um conjunto de diretrizes e regulamentações para o uso do espaço no campus da 

universidade formuladas pela Direção do Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional naquele período. Para fins desta reflexão, uma das mudanças 

que mais impactou os usuários, mas não somente este grupo foi impedimento da 

permanência dos alunos nos locais onde se consumia a maconha: o tal ambiente descrito 

acima, percebido como um local “seguro” e “discreto” pelos usuários e mesmo por não 

usuários. Essa questão, portanto, tornou-se um dos pontos de conflito, fruto das medidas 

de reordenamento que estavam por vir: os alunos não usuários de maconha 
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passaram a reclamar do cheiro de maconha pelo pátio ou em outros espaços onde não se 

costumava fumar. 

Quando os usuários tinham acesso ao seu lugar tradicional, o grupo se mantinha 

em sua maioria ali, o que não causava conflitos com os alunos não-usuários. Sendo o local 

de socialização dos maconheiros restrito pelas novas medidas implementadas, os grupos 

se dispersaram, o que gerou mais locais onde o consumo era feito, de forma dispersa, 

agora não mais “escondida” e “discreta”, mas sim nas partes centrais e de maior 

circulação de pessoas. As rodas que até então tinha local pra acontecer, com a reordenação 

dos espaços de passagem e convivência da UFF-Campos foram impactadas e os estudantes 

começaram a fumar em outros lugares, como, por exemplo, em uma lanchonete dentro do 

campus ao lado de alguns blocos ou contêineres de salas de aula ou laboratórios. 

Coibir o consumo de maconha dentro do polo estava na principal frente de ação, 

uma vez que até o local onde os maconheiros se reuniam foi “interditado” (teve a 

permanência proibida) por um certo período de tempo. Essa decisão não afetou 

diretamente só os alunos usuários de maconha, como também os não-usuários. 

O movimento estudantil da universidade, logo se prontificou a fazer uma oposição 

a essas medidas. Nesse período começou o duelo de discursos onde, de um lado estava a 

gestão universitária e do outro os alunos. Sem chegarem a acordos ou consensos os lados 

se encontravam polarizados e a campanha contra a gestão nas redes sociais também estava 

muito aquecida, com polêmicas e desdobramentos novos deste conflito diariamente. 

O local anteriormente descrito passou a ser vigiado pelos próprios seguranças da 

UFF, sendo essa uma função que não os competia anteriormente, gerando certo 

constrangimento entre as partes, que, até aquele momento, conviviam bem. Mas essa 

proibição de permanência no espaço não durou mais que um mês, uma vez que era 

muito trabalhoso aos seguranças esse impedimento, pois deviam conversar e explicar 

aos alunos o motivo de não poderem mais ficar ali, falar que foi uma ordem da direção e 

que não era por ele estar sendo “implicante ou careta”, que estava apenas cumprindo as 

novas “regras” do ambiente de trabalho. 

Outra medida que gerou reações adversas foi a retirada da tenda da entrada da 

UFF (que era muito utilizada para eventos acadêmicos e estudantis, pois comportava um 
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grande número de pessoas logo da entrada da universidade.) Após um período de 

cobranças e forte pressão nas redes sociais, onde havia muitos engajamentos dos alunos, 

duas tendas menores foram instaladas em lugares mais descentralizados, obrigando os 

eventos e ocupações que aconteciam ali a migrarem para outros espaços, uma vez que 

ali os equipamentos necessários de som e imagem ficariam sujeitos ao tempo e, 

possivelmente, chuvas. O movimento estudantil viu essa descentralização do principal 

espaço da universidade, como mais um golpe que visava enfraquecer o engajamento dos 

alunos nos debates. Uma das tendas foi aos poucos sendo aceita e utilizada, não com a 

mesma dimensão, mas os alunos adaptaram-se a ela, já a segunda que ficava do outro lado 

do polo (próximo à entrada da Avenida 28 de Março) quase não foi utilizada, pois se 

encontra em um local que constantemente está alagado. 

O sistema de passadeiras de acessibilidade não acompanhou a realocação da tenda, 

o que acabou gerando esse tipo de problema. O corte de arvores também foi criticado, 

pois segundo a comunidade acadêmica, alterava drasticamente a estética do local, e que 

na visão de alunos e professores, a universidade perdera o seu caráter arborizado, os 

grafites e pixos, alguns com anos que apontavam marcos significativos aos alunos e 

movimento estudantil, foram apagados também nessa época. 

Por último se deu a implementação massiva de novas câmeras de segurança, 

principalmente nos locais onde os estudantes insistiam em fazer uso da maconha. Tal ação 

que tinha, entre outras motivações, coibir o uso da maconha, ao invés disso, gerou reações 

em vários grupos de usuários que, diferente do que faziam até aquele momento, 

começaram a fumar, conforme já mencionado, em vários locais e espaços do campus 

que nunca tinham sido utilizados para isso. 

Numa espécie de contra movimento às medidas em vigor, os alunos da UFF- 

Campos juntamente com alguns professores e alunos, aliando sua crescente insatisfação 

com as medidas impostas, se organizaram e promoveram eventos acadêmicos, reuniões, 

assembleias gerais, chegando a levar a pauta até o Colegiado de Unidade11. 

Durante a pesquisa na Universidade Federal Fluminense conclui, que, os alunos 

em sua maioria deixaram suas famílias e círculos sociais nas cidades de origem e vieram 

para Campos dos Goytacazes unicamente com o objetivo de estudar, e estes tinham uma 

11 Instância máxima de representação e deliberação de demandas da comunidade universitária composta, 
de modo não paritário, pelos segmentos docente, discente e técnico administrativo e presidida pelo 
Diretor em exercício. 
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relação próxima e diferentes graus de engajamento nos grupos e movimentos políticos 

dentro da universidade. 

Essa mudança de lócus e a vivência no ambiente universitário com pessoas de 

diversas outras composições sociais, o contato com muitos movimentos sociais muitas 

vezes nunca antes experenciado, e principalmente, o contato em si, com a vida acadêmica. 

Tanto no que tange à teoria e abordagem dos cursos, quanto à vida por eles construídas 

nessa nova cidade, é relatado, por muitos deles, como o estopim para uma ressignificação 

do que é ser um estudante universitário maconheiro e sua alocação na sociedade. O que o 

leva, através do próprio ambiente universitário, a participar de movimentos estudantis, 

envolvendo-se em projetos fora do seu horário escolar, muitas vezes passando todo o dia 

no polo, tornando-se mais ativo em suas reivindicações no pólo e participativo nos debates 

acerca das medidas de reordenamento dos espaços na UFF-Campos. 

Desse modo, através da identificação na cultura do usuário de maconha na UFF- 

Campos, o sujeito entra em processo de “self” e produção cultural, ao se apropriar de uma 

cultura que de certa forma é dele, porém sempre o foi negada, devido à repressão existente 

a tudo que envolve o universo da maconha, principalmente a cultura, por se tratar de um 

instrumento de libertação, e expressão de enfrentamento de um grupo tido como marginal. 

 
 

“O processo cultural consiste em pessoas, fazendo alguma coisa, 

alinhada com seus entendimentos sobre o que é melhor fazer naquelas 

circunstâncias [...] Se todas têm as mesmas ideias gerais na cabeça e fazem coisas 

congruentes com esta imagem ou coleção de ideias, o que elas fazem se 

ajustará.” (BECKER, 2010) 

 
 
 

O segundo período de 2017 foi marcado por eventos que visavam discutir de 

forma crítica acerca dos espaços da universidade, principalmente o consumo de maconha. 

O primeiro evento aconteceu ao longo de três dias, e se iniciou em 21/09, intitulado 

“Espaço Público como Direito” que foi organizado pelo Curso de Ciências Sociais, 

Coletivo Negro Mercedes Batista, CEP 28, DCE Fernando Santa Cruz e o NEANF 

(Núcleo de Estudos Antropológicos do Norte Fluminense). 

No dia 24/11, ocorreu o evento “Legalização da Maconha em Debate”, articulado 

entre o DCE e o rapper e ativista local Sativamente (um dos organizadores do 
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RAP da Ponte), a atividade contou com a participação do então vereador da cidade do RJ, 

Renato Cinco (reconhecido ativista pela legalização). As falas desse evento sempre iam 

de encontro as medidas de reordenamento dos espaços na UFF-Campos. 

Os eventos desse período reuniram não só professor e alunos da UFF-Campos, 

mas também de outras universidades, como, da UENF, IFF-Centro, UFF-Rio das Ostras 

e UFF-Niterói. Após esse período de mobilização se consolidou a frente antiproibicionista 

de Campos. 

Formada por produtores culturais, psicólogos, cultivadores e consumidores, 

alunos e até delegados e policiais. O espaço da universidade foi crucial nesse processo, 

se mostrando um lugar aberto, de livre acesso e fomento ao debate sobre a temática 

proibicionista na cidade de Campos dos Goytacazes; promovendo uma grande adesão de 

alunos ao movimento que seguiria a “Marcha da Maconha Campos”. 

 

 
3. A I Marcha da Maconha na cidade de Campos dos Goytacazes 

 
No Brasil, as Marchas da Maconha tiveram papel fundamental nas mudanças 

judiciais e legais que envolvem o consumo. A rua mais uma vez se mostrou um importante 

lugar de disputa política. Tendo a primeira acontecido em 2002 na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Esse movimento político é respaldado pelo artigo 5º, inciso XVI, da Constituição 

Federal/1988: “todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente”. 

 

 
Na imagem acima é possível ver o trajeto 

percorrido durante a primeira Marcha da Maconha 

da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ. 
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Dezesseis anos após a primeira Marcha da Maconha do Brasil, no dia 19 de maio 

de 2018, a Marcha da Maconha Campos teve sua primeira edição. A concentração iniciou-

se às 16h e 2m, na praça São Salvador (região central da cidade) que fica as margens do 

rio Paraíba do Sul. O trajeto se deu pela Rua Alberto Torres, até a quadra esportiva que 

fica embaixo da Ponte Leonel Brizola, lá aconteceram as apresentações do Bloco Planta 

na Mente os outros artistas locais. 

 

Nas imagens 1 e 2 ainda na concentração porém com um número maior de pessoas. 

 

 

 

 

 

Nas imagens 3 e 4 é possível ver os manifestantes já dentro da quadra da Ponte e 

respectivamente o banda planta na mente também neste espaço. 

 

 
 

Nessa quadra tradicionalmente acontece, pelo menos duas vezes por semana, o 

RAP da Ponte, logo, muitos frequentadores e artistas estavam presentes. Também havia 

uma considerável quantidade de crianças, porém, a maior parte delas tinha ido ao evento 

anterior de arrecadação de fundos, a “Pré- Marcha”, que aconteceu no Bar Raiz, 

apontando alguma ligação de seus pais com a organização do evento. 
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Nas imagens 5 e 6 vemos o bloco Planta na Mente tocando em frente a Igreja Nossa 

Senhora da Boa Morte que é parte do centro histórico da cidade, em seguida a 

manifestação ao anoitecer na rua Alberto Torres. 

 

 

A maior parte do público era formado por estudantes das universidades locais e 

membros dos movimentos antiproibicionistas de diversas cidades do norte-fluminense, 

como o RENFA- Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que atua por um 

viés feminista e antirracista. 

O sociólogo e ex-vereador, Renato Cinco, também estava presente com sua 

equipe, distribuindo uma cartilha chamada “Manual do Usuário” onde ensina a forma de 

se portar e seus direitos durante uma abordagem policial. 

 

 

 

 

 
Na imagem 7 é possível ver o então 

vereador da cidade no Rio de Janeiro, 

Renato Cinco falando aos demais 

manifestantes durante a concentração na 

Praça São Salvador. 

Na imagem 8, Renato Cinco, distribui aos 

manifestantes um pequeno folheto chamado “O 
manual do Usuário” que ensina o 

comportamento seguro durante uma abordagem 

policial por uso de maconha. 

 

 

 

 

Nos arredores da Praça São Salvador – lugar e central histórico da cidade – antes 

mesmo de chegar ao local de concentração era perceptível o estranhamento e a rejeição 

dos que passavam por ali, alguns gritavam sua insatisfação com o caráter do evento, 

estando a pé ou também em carros. Um dos passantes, por exemplo, reduziu a 
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velocidade de seu carro e gritou: “Tem que jogar uma bomba agora para acabar com esses 

bandidos todos de uma vez”, deixando bem clara a sua intolerância. 

Já os que passavam de ônibus se revezavam entre fechar os vidros da janela 

demonstrando incômodo com o cheiro, e abrir os vidros procurando ver melhor para 

entender o que de fato estava acontecendo. 

O policiamento foi tenso na medida em que no curto trajeto haviam poucos 

policiais militares que tentavam controlar os manifestantes que acendiam seus becks aos 

montes. Os militares vendo a dificuldade em atingir seus objetivos, tornaram-se 

impacientes em suas abordagens, confiscando alguns becks, contudo, não houveram 

maiores desdobramentos problemáticos aos usuários. 

 

 

A imagem 9 capta o policiamento do 

percurso feito pela polícia militar e 

guarda municipal. 

A imagem 10, ilustram a chegada na 

quadra da ponte Leonel Brizola, onde 

aconteceram as apresentações artísticas. 

 
 

Ao chegar na quadra da ponte onde ocorreram as apresentações a Policia Militar 

retirou-se, restando apenas os guardas municipais no local do evento, e com isso os 

participantes sentiram-se mais à vontade para fumar durante o evento, muito porque a 

quadra da ponte é um lugar onde a “legalização” acontece na cidade, por conta da relação 

do espaço com o RAP da Ponte, movimento hip-hop da cidade, que organizam rodas de 

rima, batalhas de mc’s, e também estão envolvidos no movimento do grafite pela cidade, 

caracterizado por ser um movimento jovem e underground na cidade. 

 

 

 Nas imagens 12 e 13 é possivel ver os manifestantes chegando à ponte e em seguida 

já dentro da quadra. 
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As tensões entre os estudantes e a direção do polo em relação ao reordenamento 

dos espaços e a perseguição ao consumo de maconha, se intensificaram em 2017, 

tomando contornos para além dos muros da universidade. A Marcha da Maconha Campos 

já tem três edições, tendo sido a última online por conta das medidas de restrição que 

vivemos nesse momento pandêmico. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
O artigo inicia traçando um breve percurso histórico onde é possível ver como a 

relação com a maconha no Brasil é atravessada desde o seu principio pelo racismo 

estrutural que permeiam as relações que fazem a planta e os usuários serem descriminados 

com base em argumentos fundamentalmente morais. 

Os próprios estudos científicos na área médica e principalmente psiquiátrica desde 

pelo menos os anos 80, afirmam que o maior dano ao usuário é a violência que esses 

podem sofrer ao fazer o uso da substancia em determinados locais, sendo ela infligida por 

agentes do estado ou não, podendo ser moral, psicológica e até mesmo física. 

Neste ponto a universidade surge como um espaço que preenche a necessidade 

dos usuários da cidade sendo alunos ou não, sendo um ambiente para esse consumo 

seguro, e em certo ponto acolhedor, por ser menos atravessada por olhares de julgamentos 

dos que circulam por lá e não fazem o consumo. 

E, por fim, a experiência de campo e as observações da pesquisa evidenciaram a 

participação ativa do movimento estudantil em pautas da vanguarda. Apresentando o 

contexto organizacional e cultural da UFF-Campos, suas mudanças possivelmente 

associadas a ascensão do conservadorismo no Brasil que se intensificou no ano de 2017, 

a reação do movimento estudantil frente a isto e sua relação com os demais movimentos 

sociais e instituições da cidade. 

Sendo a maconha uma substancia popular e presente no cotidiano dos alunos e 

do movimento estudantil da UFF-Campos, logo a pauta foi incorporada na agenda dos 

movimentos da universidade, atingindo muita adesão dos alunos, tanto virtualmente 
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quanto presencialmente organizando e participando de eventos e divulgações. Durante 

os meses que se seguiram a organização que contou com estudantes e professores de 

diversas universidades da cidade e região norte-fluminense, coletivos e partidos políticos 

culminou na primeira Marcha da Maconha da cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, que 

aconteceu em maio de 2018. 
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