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RESUMO: 

 

A partir do objeto empírico, o documentário Ilegal: a vida não espera, a pesquisa traz à tona a 

discussão sobre o enfoque do filme em relação ao uso da maconha no Brasil para fins 

medicinais. O problema se delineia em como se dá a construção da abordagem sobre a tensão 

entre preconceito e legalidade do uso da maconha de uso medicinal. O objetivo geral é analisar 

a reflexão social e política desenvolvida no filme, tendo como objetivos específicos analisar  

como é articulada a narrativa e de que modo é construída a humanização das personagens e 

abordar a função social do filme. Os principais conceitos tratam de documentário e função 

social, a partir de Nichols (2005) e Penafria (1999; 2001; 2009),  política e resistência, pela 

perspectiva de Migliorin (2008) e Scott (2000), Legalização e Antiproibicionismo, teorizados 

por Burgierman (2011), Carlini (2006), Oliveira (2012) e Vidal (2008). As teorias de Vanoye e 

Goliot-Lété (1994), Penafria (1999), Jullier e Marie (2009), guiaram o aporte teórico-

metodologico da análise fílmica, considerando os termos de Cannabis, Legalização e 

Antiproibicionismo teorizados por Burgierman (2011), Carlini (2006), Oliveira (2012) e Vidal 

(2008). A metodologia utilizada é a análise fílmica, que traz como resultados a identificação de 

como o audiovisual redimensiona a noção de significados de existência e resistência política 

sobre o uso medicinal da maconha. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Documentário; Ilegalidade; Maconha Medicinal; Política; Resistência. 

  

 

 



ABSTRACT 

 

From the empirical subject, the documentary Ilegal: a vida não espera, this work intends to 

bring up the discussion about the approach of the film in relation to the use of marijuana in 

Brazil for medicinal purposes. For this, the problem is delineated in how the construction of the 

approach is focused on the tension between prejudice and legality of the use of medical 

marijuana. The main objective is to analyze the social and political reflection developed in the 

film, having as specific objectives to analyze how the narrative is articulated, how the 

humanization of the characters is constructed, and the social function of the film. The main 

concepts deal with documentary and social function, from Nichols (2005) and Penafria (1999, 

2001, 2009), and politics and resistance, from the perspective of Migliorin (2008) and Scott 

(2000). The theories of Vanoye and Goliot-Lété (1994), Penafria (1999), Jullier and Marie 

(2009), guided the theoretical-methodological contribution of the filmic analysis, considering 

the terms of Cannabis, Legalization and Antiprohibicionismo theorized by Burgierman (2011) 

Carlini (2006), Oliveira (2012) and Vidal (2008). The methodology used is a film analysis, 

which results in the identification of an audiovisual resizing to a notion of meanings of existence 

and of force on the medical use of marijuana. 
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RESUMEN: 

 

A partir del objeto empírico, el documental Ilegal: a vida não espera, la investigación trae a la 

luz la discusión sobre el enfoque de la película en relación al uso de la marihuana en Brasil para 

fines medicinales. El problema se delinea en cómo se da la construcción del abordaje sobre la 

tensión entre prejuicio y legalidad del uso de la marihuana de uso medicinal. El objetivo general 

es analizar la reflexión social y política desarrollada en la película, teniendo como objetivos 

específicos analizar cómo es articulada la narrativa y de qué modo se construye la humanización 

de los personajes y abordar la función social de la película. Los principales conceptos tratan de 

documental y función social, a partir de Nichols (2005) y Penafria (1999; 2001; 2009), política 

y resistencia, por la perspectiva de Migliorin (2008) y Scott (2000), Legalización y 

Antiprohibicionismo, teorizados por Burgierman (2011), Carlini (2006), Oliveira (2012) y 

Vidal (2008). Las teorías de Vanoye y Goliot-Lété (1994), Penafria (1999), Jullier y Marie 

(2009), guiaron el aporte teórico-metodológico del análisis fílmico, considerando los términos 

de Cannabis, Legalización y Antiprohibicionismo teorizados por Burgierman (2011), Carlini 

(2006), Oliveira (2012) y Vidal (2008). La metodología utilizada es un análisis fílmico, que trae 

como resultados la identificación de un redimensionamiento audiovisual a una noción de 

significados de existencia y de fuerza sobre el uso medicinal de la marihuana. 
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Documental; Ilegalidad; Marihuana Medicinal; Política; Resistencia.
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da vida, cada indivíduo constrói uma bagagem cultural de ideais e de valores 

que correspondem aos seus respectivos pontos de vista sobre o que acontece. O documentário 

Ilegal: a vida não espera, de Tarso Araújo e Raphael Erichsen (2014, 82 minutos), além de 

disseminar informações qualificadas sobre a ilegalidade da maconha, através de diversas vozes 

e vivências de quem luta pela legalidade, também traz reflexão sobre a importância do assunto. 

O produto audiovisual propõe uma desconstrução do preconceito da usabilidade da maconha 

medicinal, retratando a luta de famílias contra a burocracia, a ignorância, o preconceito, e o 

tempo de se salvar de uma doença que ainda não tem cura. 

Sem fazer apologia às drogas, o documentário possibilita a visibilidade para a luta de 

mães que encontram muitas dificuldades ao tentar tratar seus filhos. Desta forma, o 

documentário não somente mostra um problema de saúde pública, como também propicia a 

discussão em um sentido mais amplo no Brasil, originando também um movimento nacional 

pela legalização da cannabis medicinal. 

A pesquisa norteia-se em como o documentário constrói a abordagem sobre a tensão 

entre preconceito e legalidade do uso da maconha para fins medicinais. O objetivo geral busca 

analisar a reflexão social e política desenvolvida no filme, tecendo como objetivos específicos 

analisar como é articulada a narrativa audiovisual para a construção do documentário; 

compreender de que modo se dá a construção da humanização das personagens na narrativa; e 

abordar a função social do documentário em meio ao movimento nacional de luta pela 

legalização da maconha. 

No Brasil, há cerca de 700 mil pessoas com epilepsia refratária1. A abordagem do 

documentário Ilegal contrapõe o posicionamento tradicional político e midiático acerca do 

tema, por meio do relato de pessoas que lutam para salvar vidas com o uso do tratamento 

medicinal alternativo para doenças que são graves e que ainda não tem uma cura. Mesmo com 

a mobilização social para legalização da cannabis medicinal, o tratamento ainda sofre estigmas 

e preconceito ao ser considerado “tabu” por parte da população brasileira. Logo, justifica-se o 

interesse para análise e pesquisa. 

Foram encontrados três trabalhos sobre a temática de legalização da maconha e função 

social do jornalismo, no site do Expocom e Intercom, que exploram as áreas do audiovisual e 

                                                 
1 A epilepsia é uma das enfermidades neurológicas com maior incidência e prevalência. Afeta aproximadamente 

1 em cada 100 pessoas, de qualquer idade, sem distinção de sexo, raça ou classe social. Dados conforme Protocolo 

de Atenção à Saúde do Distrito Federal. 
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da narrativa jornalística, considerando a luta pela legalização e a mobilização social acerca da 

temática. Entre eles está Maconha em Pauta2 (MALUCELLI, et al, 2016), que visa o 

detalhamento da construção de uma reportagem especial por meio do jornalismo audiovisual e 

tem propósito de informar o público sobre o assunto que é considerado tabu pela sociedade.   

Outro trabalho é O Facebook como espaço de mobilização para a aprovação da lei de 

liberação da maconha no Brasil 3, (FRANÇA, 2015), que discute as estratégias utilizadas a 

partir da proposta de lei do uso recreativo, medicinal ou industrial da maconha no Brasil, 

apresentado no portal e-Cidadania, a fim de mobilizar pessoas no Facebook a aderirem a ideia. 

E o artigo Jornalismo e Razão Comunicativa: uma análise do método jornalístico em 

reportagens sobre a maconha nas revistas Veja e Superinteressante 4 (ROCHA, 2016), que 

analisa reportagens relativas à polêmica sobre a legalização da maconha das revistas Veja e 

Superinteressante, e tem como objetivo verificar de que forma a objetividade jornalística pode 

embasar as pretensões de validez presentes nas trocas argumentativas racionais que constituem 

a esfera pública das democracias modernas. 

Outras produções audiovisuais também abordam a questão das drogas no Brasil. O 

objeto desta pesquisa – Ilegal: a vida não espera - trata da temática da maconha para fins 

medicinais, como uma questão de saúde pública. Todavia, há produções com outro enfoque 

como o documentário Quebrando o tabu (2011), por exemplo, que se trata de uma exposição 

complexa sobre o problema das drogas no país e no mundo, com diversas entrevistas embasadas 

que traçam um caminho que permite trazer à tona a necessidade de informações acerca das 

drogas. Este filme, dirigido por Fernando Grostein Andrade, possui a participação em 

depoimento do médico Dráuzio Varella, e outras personalidades como Fernando Henrique 

Cardoso, Bill Clinton e usuários que expõem suas experiências e pontos de vista sobre a 

discriminação das drogas.  

As técnicas e procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta pesquisa estão 

interligadas no embasamento teórico da temática, seguido pela análise fílmica do produto. Desta 

maneira, a pesquisa está estruturada em dois capítulos de referencial teórico, sendo que o 

primeiro aborda as teorias do documentário, tratando da função social, ponto de vista e as vozes 

do documentário, sob a perspectiva de Bill Nichols (2005), Manuela Penafria (2001), Guy 

                                                 
2 Artigo submetido ao XXIII Prêmio Expocom 2016, na categoria Jornalismo, modalidade documentário 

jornalístico e grande reportagem em vídeo e televisão. 
3 Artigo retirado do Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXXVIII 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015. 
4 Trabalho apresentado no GP Teoria do Jornalismo do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2016. 
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Gauthier (2011), e as questões que envolvem política e resistência, com embasamento teórico 

de Pierre Bourdieu (1989), James Scott (2000), Cezar Migliorin (2008) e Manuel Castells 

(2013). 

Já o segundo capítulo aborda a dicotomia entre o preconceito da ilegalidade e os fins 

medicinais da maconha, isto é, a legalidade do cannabidiol5. Assim, se faz necessário uma 

contextualização da saúde pública do Brasil e as regulamentações do país passando pelos temas 

de legalização, regulação e antiproibicionismo, que sustentam também a análise do 

documentário. A partir de autores como Denis Burgierman (2011), Elisaldo Carlini (2006), Jean 

Marcel França (2014), Fabíola Leal (2017), Henrique Oliveira (2012) e Sérgio Vidal (2008), 

além de adentrar as leis do sistema de políticas públicas sobre drogas no Brasil, citando as 

normas regentes do Superior Tribunal de Justiça. 

No terceiro capítulo, as análises descritivas são feitas a partir de três categorias de 

análise fílmica – a humanização das personagens na narrativa; a tensão entre preconceito e 

legalidade do uso da maconha para fins medicinais; e, a resistência política desenvolvida no 

filme. A pesquisa pretende mostrar como o documentário representa, constrói, reconstrói e 

legitima uma história, através de escolhas técnicas e estéticas, de uma linguagem que trabalha 

a favor da sensibilização. O documentário Ilegal: a vida não espera evidencia o quanto a 

narrativa audiovisual retrata, reforça e/ou contrapõe estereótipos, sendo que cada sujeito possui 

contextos, vozes, pontos de vistas, culturas, valores e ideologias individuais, mas uma 

resistência política em comum que luta e reivindica causas coletivas, mesmo que isso signifique 

expor-se contra valores éticos e morais tradicionalmente estabelecidos socialmente e 

referendados por uma legislação que evita colidir com esses interesses.  

  

                                                 
5 Também conhecido como CBD, é uma das 113 substâncias químicas canabinóides encontradas na Cannabis 

sativa. 
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CAPÍTULO 1.  REALIDADE E (R)EXISTÊNCIA 

 

O audiovisual retrata os acontecimentos e os fatos que acontecem na sociedade. Na 

mesma medida, o documentário registra muitas transformações sociais que ocorreram no 

mundo no decorrer das décadas. As produções acompanharam as diferentes correntes 

ideológicas e históricas, como por exemplo, no início da industrialização da Europa. Já no 

Brasil, o documentário foi um dos importantes mecanismos de divulgação dos ideais 

revolucionários que transpassaram a década de 1960 em plena ditadura militar. O gênero, ou 

tipo de filme, como prefere nominar Guy Gauthier (2011), ainda permitiu a expressão das 

tendências sociais através do registro dos acontecimentos. É nesse sentido que o documentário 

sempre esteve correlacionado com o registro do real, ao captar as peculiaridades de cada 

indivíduo e valorizá-lo como sujeito que realiza e reivindica mudanças em seu contexto de 

vivência. 

Diante da realidade brasileira, em que o acesso à cultura e à informação como um todo, 

provém, principalmente, dos meios de comunicação tradicionais - a mídia hegemônica6 - a 

expressão de um documentário demonstra a força das transformações sociais considerando as 

diferentes convicções de resistência, no sentido de demonstrar a vivência do cotidiano de 

determinados personagens, ou seja, as pessoas em determinado período social, histórico e 

político. O documentário que expressa, também é um mecanismo de divulgação de ideais. 

A produção audiovisual pode ser um importante instrumento para desenvolver o 

conhecimento pessoal e coletivo, pois “estimula a memória, a atenção, o raciocínio e a 

imaginação”, conforme a professora de cinema Maria Tereza da Fonseca: 

O audiovisual é um meio eficaz na mediação do processo de apropriação do 

conhecimento, porque comporta em sua composição vários elementos de linguagem 

que propiciam uma compreensão em vários níveis. Assim, podem facilmente 

desencadear associações que levam aos sentidos e aos significados. (DA FONSECA, 

1998, p.37). 

 

  O documentário assume este recorte e as respectivas limitações, e nesse sentido mesmo 

que não seja factual trata da informação. E, assim, é uma interpretação de uma dada realidade, 

definida por Gauthier (2011, p. 44) como uma “capacidade da mente humana de aceder a ela 

(realidade) e sobre a capacidade da imagem dar conta dela”.  Por conseguinte, é possível retratar 

e legitimar pequenos gestos de mobilização em meio às comunidades, redimensionando o 

contexto do acontecimento e dos sujeitos envolvidos. 

                                                 
6 Conceito de hegemonia cultural formulado pelo filósofo e jornalista Antonio Gramsci que caracteriza a liderança 

cultural-ideológica de uma classe sobre as outras, particularmente da burguesia sobre o proletariado. 



16 

 

 

 

1.1 RECORTE QUE RETRATA A REALIDADE 

 

Trata-se de uma narrativa não-ficcional que retrata certa realidade, a partir de um 

recorte operado pelo documentarista. É feito de elementos audiovisuais como enquadramentos, 

ângulos, sons, cores, imagens de arquivos, histórias, ações, performances, entre outras 

possibilidades que representam determinada situação com subjetividade, afinal, cada ser 

humano enxerga cada cena de forma individual conforme sua bagagem cultural, social e 

política. Segundo Manuela Penafria (2001, p. 05), a função do documentário é de “apresentar 

novos modos de ver o mundo ou de mostrar aquilo que, por qualquer dificuldade ou 

condicionalismos diversos, muitos não veem ou lhes escapa.” 

Para o cineasta João Moreira Salles, no prefácio do livro de Silvio Darin (2006, p.10), 

“bem mais do que conteúdos ou estratégias narrativas, o que faz um filme ser um documentário 

é a maneira como olhamos para ele”. Documentar propõe fazer escolhas. A partir do momento 

em que se decide fazer/gravar um documentário, já se constitui uma intervenção na realidade. 

Para Penafria, isso: 

[...] é pelo fato de selecionar e exercer o seu ponto de vista sobre determinado tema 

que o resultado final de seu trabalho não é uma mera reprodução do mundo. O fim 

último é apresentar um ponto de vista sobre o mundo e, sobretudo, mostrar o que 

sempre esteve presente naquilo para onde olhamos, mas que nunca vimos. O 

documentário, através do documentarista mostra-nos ou, aliás, revela-nos o mundo 

em que vivemos, faz-nos pensar sobre esse mundo. (PENAFRIA, 1999, p. 109). 

 

  Conforme a autora, o documentário tem por função revelar-nos - tanto para quem 

produz, para quem é retratado como para os espectadores - o mundo em que vivemos. Penafria 

defende que os documentários são filmes de não-ficção, “mas nem todos os filmes de não-

ficção são documentários”. Sendo assim, o uso do termo não-ficção “deve servir, não para 

designar o documentário, mas para incluí-lo num conceito lato e flexível que reconhece 

diferentes formas de fazer filmes” (PENAFRIA, 1999, p. 21). Para Bill Nichols (2005), há uma 

linha tênue que separa o real do imaginário no documentário. Segundo o autor, todo filme pode 

ser considerado um documentário, pois parte da realidade em que se coloca em evidência a 

cultura que o produz. Desta forma, para ele, os filmes podem se dividir em duas categorias: os 

documentários de satisfação de desejos (denominados ficção) e os documentários de 

representação social (denominados não-ficção). Então, não significa que a ficção não possa se 
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basear em um fato real ou que a não-ficção não possa fazer uso de recursos como a simulação 

de situações históricas. Para Nichols: 

[...] Os documentários de satisfação de desejos são o que normalmente chamamos de 

ficção. Esses filmes expressam de forma tangível nossos desejos e sonhos, nossos 

pesadelos e terrores. Tornam concretos – e/visíveis e audíveis – os frutos da 

imaginação. [...] Os documentários de representação social são o que normalmente 

chamamos de não-ficção. Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um 

mundo que já ocupamos e compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira 

distinta, a matéria de que é feita a realidade social, de acordo com a seleção e a 

organização realizadas pelo cineasta. [...]. (NICHOLS, 2005, p. 26). 

  

Tendo em vista essa função de "documentar" a vida das pessoas e dos acontecimentos 

do mundo, de maneiras diversas e peculiares, os autores expressam a dificuldade na definição 

do termo documentário. Conforme Nichols, a definição de documentário “não é mais fácil do 

que a de "amor" ou de "cultura":” O autor defende ainda que: 

Assim como o amor adquire significado em comparação com indiferença ou ódio, e 

cultura adquire significado quando contrastada com barbárie ou caos, o documentário 

define-se pelo contraste com filme de ficção ou filme experimental e de vanguarda. 

Se o documentário fosse uma reprodução da realidade, esses problemas seriam bem 

menos graves. Teríamos simplesmente a réplica ou cópia de algo já existente. Mas ele 

não é uma reprodução da realidade, é uma representação do mundo em que vivemos. 

Representa uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca 

tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos 

sejam familiares (NICHOLS, 2005, p. 47). 

  

No documentário, além do espaço, também são retratadas as vivências e experiências 

dos sujeitos (indivíduos) conforme suas percepções da realidade. As suas vozes são de fato o 

que originam o material a ser documentado. Para Penafria, documentar também é “a defesa de 

vozes que não têm a oportunidade de se expressar (ou seja, fazer nossa a luta dos outros).” Para 

a autora, o documentário: 

[...] sempre foi um “ponto de vista”, uma atitude perante o objeto, sempre nos ensinou 

a ver desta ou daquela maneira, sempre nos revelou ou nos surpreendeu com as 

imagens e sons do mundo, sempre foi versátil e aberto a diferentes práticas e formas 

de cinema, não necessária e obrigatoriamente sério, objetivo, pesado ou socialmente 

útil. Esta última é apenas uma das opções de produção. A valorização do 

documentário exige que se ultrapasse ideias e concepções estereotipadas dentro desse 

tipo de filme, promovendo-lhe um estatuto que até agora se encontrava ignorado por 

muitos, o de uma reflexão muito particular sobre a vida das pessoas e os 

acontecimentos do mundo, podendo cativar o grande público. Por oferecer uma 

reflexão aprofundada sobre determinado tema desencadeia um envolvimento crítico 

sobre o mesmo e contribui, enquanto espaço de formas e conteúdos inesgotáveis, para 

uma melhor compreensão do mundo em que vivemos, indo ao encontro das exigências 

no que respeita ao tratamento aprofundado de determinado tema.” (PENAFRIA, 1999, 

p. 78). 

 

Na mesma medida, Penafria defende que este registro da realidade, ao evidenciar que 

“o filme documentário é aquele que, pelo registro do que é e acontece, constitui uma fonte de 

informação para o historiador e para todos os que pretendem saber como foi e como aconteceu” 
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(PENAFRIA, 1999, p. 20).  Cada seleção que se faz, para ela (1999, p. 76) é também a expressão 

de um ponto de vista, “quer esteja ou não consciente disso”. Assim, a sucessão da montagem, 

seja das imagens ou dos sons, “tem como linha orientadora o ponto de vista adotado e encontra 

na criatividade do documentarista seu principal motor” (PENAFRIA, 1999, p.76). 

Sabendo que o documentário utiliza diversos recursos estéticos, como 

enquadramentos, ângulos, movimentos de câmera, planos, os quais estabelecem um ritmo na 

montagem com a seleção de imagens, a partir de uma pré-produção, produção de gravação e 

pós-produção, o documentarista precisa/deve: 

[...] ser livre de fazer as suas próprias escolhas fílmicas de modo a transmitir-nos um 

ponto de vista sobre determinada realidade. Novos modos de ver o mundo podem 

implicar novas construções visuais. Experimentar o pulsar da vida das pessoas e dos 

acontecimentos do mundo no ecrã é o que o documentário tem de mais gratificante 

para nos oferecer. É, sem dúvida, um modo de incentivar um conhecimento 

aprofundado sobre a nossa própria existência.” (PENAFRIA, 2001, s/n). 

 

 Desta maneira, o filme documentário traz pontos de vista. Penafria defende que se a 

escolha for estética implica em “determinadas escolhas cinematográficas em detrimento de 

outras”. Assim, essas escolhas revelam a subjetividade do documentarista que se expressa de 

diversas formas, como por exemplo, no nível do plano, já que “cada plano oferece um 

determinado nível de envolvimento, quer isso tenha sido ou não deliberadamente controlado 

pelo documentarista.” (PENAFRIA, 2001, s/n.). Para a autora, o ponto de vista expressa um 

recorte do fato, o qual representa parte da realidade perante a visão de quem a documenta. Desta 

maneira, é possível revelar acontecimentos e situações para pessoas que desconhecem tal 

contexto, ou então, que não estão inseridas nele, porque não vivenciam a realidade que é 

retratada pelas lentes de uma gravação. 

 

  

1.2 FUNÇÃO SOCIAL DO DOCUMENTÁRIO E RESISTÊNCIA POLÍTICA 

 

O documentário pode ser visto como um “agente social” por abordar questões de 

resistência política e, também, por compreender o espaço simbólico de contestação. Seja do 

ponto de vista social, político ou cultural, essas manifestações são uma forma de resistência e 

descentralização do poder. Para o antropólogo e cientista político James Scott (2000), a 

performance pública é como um sistema de subordinação social, que tem foco na linguagem e 

ideologia, assim, uma vez que dado o poder aos grupos dominantes se estabelece também uma 

luta subalterna. 
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Scott (2000) trata de questões ligadas à natureza da hegemonia e à lógica de explicar 

revoluções com a racionalidade da ação política. Dessa forma, o significado político do discurso 

é formado por atos performativos, os quais diferenciam o discurso público do discurso oculto. 

Para o autor, o discurso público corresponde ao autorretrato das elites dominantes, ou seja, 

considera a existência de um modelo de comportamento que é imposto aos outros e, ainda, que 

este modelo está em desequilíbrio. O discurso feito para “impresionar, para afirrnar y 

naturalizar el poder de las élites dominantes, y para esconder o eufemizar la ropa sucia del 

ejercicio de su poder” (SCOTT, 2000, p. 42).   

As relações de poder constroem e estruturam a sociedade, uma vez que o poder 

dominante forma as instituições de acordo com os seus valores e seus interesses. Desta forma, 

Bourdieu (1989) analisa que a comunicação estabelece as relações de poder. Para o autor, os 

processos comunicacionais, que são baseados em sistemas simbólicos estruturantes do mundo, 

também possibilitam o conhecimento e, mais adiante, levam ao entendimento e ao consenso. 

Bourdieu (1989) defende que a comunicação se destina à manutenção do status quo e não 

somente à sua reprodução e, assim, cumpre uma função política ao legitimar e/ou impor a 

hegemonia. 

O poder é, então, exercido através da coerção ou através de mecanismos de 

manipulação simbólica. Para Manuel Castells (2013), onde há poder há também contrapoder. 

A resistência, para o autor, é entendida como a capacidade dos agentes sociais desafiarem o 

poder instituído ou dominante, tendo como objetivo a reivindicação e a representação dos seus 

interesses e valores (CASTELLS, 2013). Já, para Bourdieu, o espaço estruturado de posições 

sociais é onde os indivíduos atuam de forma a ocupar as posições que desejam ou fazer uso de 

determinados recursos para conseguir seus interesses e finalidades. 

O princípio do movimento perpétuo que agita o campo não reside num qualquer 

primeiro motor imóvel (...), mas sim na própria luta que, sendo produzida pelas 

estruturas constitutivas do campo, reproduz as estruturas e as hierarquias deste. Ele 

reside nas ações e nas reações dos agentes que, a menos que se excluam do jogo e 

caiam no nada, não têm outra escolha a não ser lutar para manterem ou melhorarem a 

sua posição no campo, quer dizer, para conservarem ou aumentarem o capital 

específico que só no campo se gera (...).  (BOURDIEU, 1989, p. 47). 

  

Tendo em vista que o discurso que se estabelece a partir da comunicação é entendido 

como zona de disputa ou de conflito, então, compreende que essa tensão ocorre em busca da 

manutenção do poder ou pela busca dele, mesmo que seja baseado na ideia de contrapoder. 

Neste ínterim estão os documentários, ao retratarem uma determinada realidade, no sentido de 

que o discurso também constrói realidades, afinal, mesmo que seja um “recorte”, um ponto de 
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vista, ou ainda, uma visão sobre uma temática, a construção narrativa ainda é entendida como 

a realidade (verdade). 

Assim, existe a possibilidade dessa asserção da realidade, a qual difere profundamente 

um filme ficcional de um não ficcional. Os documentários exercem uma função política e social 

que permitem também a verossimilhança dos fatos. Na teoria, segundo Nichols, documentários 

representam a sociedade, mas porque retratam as histórias das pessoas - por meio das vozes, 

imagens e sons - e assim proporcionam que alguém diga algo, mas, estabelecendo um vínculo 

de comunicação que, de certa forma, expressa atos de resistência política e social. 

Uma produção fílmica transmite valores e significados, segundo Nichols, no entanto, 

as questões sociais retratadas nos documentários estabelecem um vínculo entre o fato e o mundo 

histórico, o que agrega também “uma nova dimensão à memória popular e à história social” 

(DE ALMEIDA, 2014, p. 23). Nichols considera o debate como um eixo fundamental dos 

documentários, pois a partir desse tipo de filme é possível estabelecer uma relação de ideologia 

e de transformações sociais, que efetivam a construção da identidade. Isso abrange também o 

discurso dessas pessoas, ora vítimas ora agentes, que influenciam em questões políticas. Para o 

autor, é possível transmitir compreensão e dimensão no filme documentário porque: 

[...] constituem uma tradição que tem abordado exatamente esse ponto, de maneira às 

vezes imperfeita, às vezes eloquente. Eles avançam em relação a todo o trabalho que 

foi feito antes, abordando questões, examinando situações, envolvendo os 

espectadores de formas as quais continuarão a instruir e agradar, comover e 

convencer. Sua história pertence ao futuro e aos esforços que ainda estão por vir e que 

ampliarão a tradição existente enquanto se esforçam para levar a cabo o mundo em 

que ainda temos de criar. (NICHOLS, 2008, p. 209) 

  

Para Cezar Migliorin (2008, p. 07), “a política é absolutamente distinta da denúncia 

da injustiça, lição cara ao documentário que, frequentemente, ao se concentrar na denúncia de 

uma injustiça, abdica da própria possibilidade de fazer política.” A política, segundo a teoria de 

“igualdade dissensual” (MIGLIORIN, 2008) é vista como produtora de um dissenso, sendo que 

questões como a ética, a política e a ideologia “são campos necessariamente presentes em 

qualquer forma de cinema documentário” (PEREIRA, 2010, p. 30), ao passo que: 

por um lado, o discurso da democracia é o que funda a opinião, a homogeneidade que 

rechaça a diferença. Por outro lado, e é esse o sentido que me interessa, a democracia 

é um estar junto instável, sem que a diferença possa ser apagada. Nela residem as 

potências do mundo. Mas, a democracia como embate, tensão e dissenso, não é 

simples, requer um risco, um excesso, uma luta, uma igualdade dissensual. 

(MIGLIORIN, 2008, p. 01) 

  

Um “movimento litigioso” se dá à palavra e à política, segundo Migliorin (2008). Para 

o autor, “a palavra habita a cena política”. Isto possibilita (2008, p.07) “a irrupção de atores 

intempestivos, não roteirizados, que adentram a política sem serem chamados, em um esforço 
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de linguagem que rompe a estabilidade de conflitos pré-existentes”, ainda que o autor 

categoricamente pontue que a democracia, desta forma “é propriamente a desconexão entre 

ordem civil e ordem natural”, sendo que: 

[..] a política não está dada à priori, como parte da natureza humana. As partilhas que 

se veem estáveis, onde não há mais o lugar de uma subjetividade excessiva, que 

perturbe a partilha, são justamente os lugares em que a política tende a desaparecer. 

(MIGLIORIN, 2008, p. 11) 

  

Já a política aristotélica define o Estado como um organismo moral, ou seja, um 

complemento da atividade moral individual. Contudo, a política é distinta da moral, visto que 

tem como objetivo o indivíduo. Já a ética trata-se de uma doutrina moral individual, enquanto 

a política é uma doutrina moral social. Aristóteles considera o Estado superior ao indivíduo, 

por isso a coletividade é superior ao indivíduo, assim como o bem comum superior ao bem 

particular. 

Não é possível redimensionar a importância da política dentro de um documentário, 

uma vez que tudo que acontece em sociedade compreende uma função social. Aristóteles, na 

obra Política, destaca que o homem é um animal político, justamente por viver em uma pólis, 

em que desenvolve suas habilidades e potencialidades através de logos, isto é, da comunicação 

ou da maneira deste homem para comunicar-se. 

Viver em sociedade, nesse sentido, significa cumprir regras e respeitar leis. Entre as 

normas de condutas que são aceitas socialmente, também se encontram as diferenças que fazem 

parte da conduta humana. Desta forma, a política exerce uma função de garantir direitos aos 

cidadãos, que lutam ao reivindicar seus interesses comuns. Nesse âmbito, o documentário pode 

ser entendido como um instrumento que possibilita a visibilidade a grupos, os quais, muitas 

vezes, são excluídos, julgados ou marginalizados por suas posições ou situações sociais. 

Tendo em vista que, em uma sociedade acontecem conflitos morais, religiosos, 

políticos, étnicos, de classe social, de interesses, entre outras problemáticas que são entendidas 

e constituídas, há uma propagação de debate, de dissensos e também de consensos, que 

permitem a mutabilidade de regras e valores sociais até então estabelecidos para mais tarde 

serem reconstruídos. 

Exemplo disso é a política de proibição de algumas substâncias psicoativas no Brasil, 

como a maconha, por exemplo. O debate em torno dela para uso com fins medicinais esbarra 

na proibição que é um reflexo de outras políticas proibitivas, como a dos EUA, que, a partir do 

século XX, serviu como um modelo para outros lugares no mundo. No Brasil, a prescrição da 

maconha como medicamento era proibida até meados de 2017, por mais que médicos e 

pesquisadores reconheçam os benefícios do uso medicinal, como aborda o documentário Ilegal, 
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objeto desta pesquisa. E, mesmo sem leis que regulamentem esse uso, muitas pessoas assumem 

o risco de importar o CBD ilegalmente. 

O ato de documentar essa realidade se estabelece no recorte da vida social, a qual 

compreende diversas funções perante cada espectador. A realização da cena contribui não 

somente para a dimensão política em um filme - ficção ou documentário - quanto potencializa 

os modos de expressão dentro de um mundo histórico e social em que a participação individual 

se faz presente a partir de um fator coletivo evidente, a sociedade. Mesmo com padrões, normas 

de comportamentos e leis que privam o ser humano, e não garantem a liberdade, o documentário 

acrescenta a formação de um senso crítico para além da estética e do julgamento político 

(MONDZAIN, 2008, p. 2007). Assim: 

Política é o que fabrica o vestígio e a relação dos corpos singulares e dos sujeitos 

quaisquer (o corpo intérprete, o corpo espectador); política é a cena em que se faz-

desfaz a relação do indivíduo com o grupo (é o motivo narrativo que prevalece no 

cinema); como é também política a relação, frágil, que se estabelece entre o 

isolamento do espectador na sala de cinema e a implicação, fora da sala, do sujeito na 

arena social. (COMOLLI, 2008, p. 13). 

  

Para Comolli, “o documentário é esse cinema “engajado no mundo”” (2001, p. 102). 

E assim, o ato de documentar efetiva este recorte do que é retratado. Isso posto, os pacientes 

que encontram uma alternativa de tratamento através da maconha, com uso de fins medicinais, 

além de se submeterem à ilegalidade, também sofrem com o estigma sobre a finalidade do uso. 

O preconceito está presente na falta de prescrição médica, na venda com preços exorbitantes e 

proibida, no consumo ilegal, na escassez de discussão sobre o assunto. Afinal, os fins 

medicinais da maconha são uma tentativa de tratar uma doença que ainda não tem uma cura, 

mas que revela uma redução significativa de dor dos usuários. A dimensão política do 

documentário é o que garante uma luta de resistência que propaga esse ponto de vista a demais 

sujeitos, que desconhecem tal realidade, que segundo Comolli (2008, p. 201), na política “não 

se faz sem o embate com o outro e com o próprio mundo social”. 

 

 

1.3 VOZES DO DOCUMENTÁRIO E REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE 

 

 O pensamento de Nichols e Penafria convergem no sentido de que os documentários 

representam a realidade. Abordagem semelhante adotada pelo artista surrealista René Magritte 

que, em 1929, fez uma obra fundamental, o quadro “Ceci n’est pas une pipe"7, o qual remete a 

                                                 
7 Tradução: Isto não é um cachimbo. 
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reflexão sobre o objeto em si e sua representação.  Desta forma, a expressão para Comolli (2008, 

p. 170) “implica que o registro de um gesto, de uma palavra ou de um olhar, necessariamente 

se refira à realidade de sua manifestação, quer esta seja ou não provocada pelo filme”. Para 

Comolli, o documentário: 

é marca de seu nascimento e a condição de sua invenção -, o cinema nada faz além de 

abrir o diafragma de uma lente, a sensibilidade de uma emulsão, a duração de uma 

exposição, o tempo de uma passagem, à presença luminosa do outro, mais ou menos 

- toda a questão está nessa gradação -, desse outro que vem à câmera tanto ela vem a 

ele. [...] O que fazer dessa alteridade que, se filmada, é aquela que se oferece, e não 

mais aquele que se recusa? Outro que me reconhece, espectador, como "seu" outro. 

(COMOLLI, 2008, p. 13) 

 

 O outro que é retratado no filme seja com a sua performance ou com a sua voz. Nichols 

considera a voz um elemento primordial nos documentários. Para o autor (2005), desde a voz 

clássica da oratória é um fator que nos fala “do mundo histórico de maneiras que revelassem 

uma perspectiva singular do mundo.” Devido a isso, Nichols (2005, p. 130) salienta que a voz 

proporciona “tanto nos convencer dos méritos de uma perspectiva como nos predispor à ação 

ou à adoção de sensibilidades e valores de um tipo ou de outro em relação ao mundo que 

vivemos”. 

A voz do documentário, para Nichols (2005, p.76), “transmite qual é o ponto de vista 

social do cineasta e como se manifesta esse ponto de vista no ato de criar o filme”. Devido a 

isso, os documentários são capazes de transmitir aspectos de entendimento sobre o que retrata, 

mesmo que o espectador não esteja inserido no contexto do filme. Da mesma forma, Penafria 

(1999, p. 25) define que o “documentário não é a representação de uma realidade imaginária, 

mas a representação imaginativa do mundo histórico”. Para a autora: 

O mundo não é reproduzido, mas sim representado, e a representação (que é 

essencialmente visual) desse nosso mundo passa, não pela sua simples reprodução, 

mas encontra-se aliada à persuasão, à retórica e ao argumento. O argumento é, pois, a 

categoria geral da representação do mundo. (PENAFRIA, 1999, p. 26). 

  

Tanto Nichols como Penafria abordam o quanto a representação é um ponto de vista 

em um documentário. Para Nichols (2005, p. 73), os documentários representam o mundo 

histórico ao moldar o registro fotográfico de algum aspecto do mundo de uma perspectiva ou 

de um ponto de vista diferente.  Desta forma, a representação torna-se “uma voz entre muitas 

numa arena de debate e contestação social”. Para o autor: 

O fato de os documentários não serem uma reprodução da realidade dá a eles uma voz 

própria. Eles são uma representação do mundo, e essa representação significa uma 

visão singular do mundo. A voz do documentário é, portanto, o meio pelo qual esse 

ponto de vista ou essa perspectiva singular se dá a conhecer (NICHOLS, 2010, p.73). 
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 A maneira de expressar o ponto de vista Nichols (2005, p. 76) nomeou de a “voz” do 

documentário. A “voz”, para o autor trata de que forma os elementos de imagem e de som são 

expostos no filme. O autor defende que: 

Por “voz” refiro-me a algo mais restrito que o estilo: aquilo que, no texto, nos 

transmite o ponto de vista social, a maneira como ele nos fala ou como organiza o 

material que nos apresenta. Nesse sentido, “voz” não se restringe a um código ou 

característica, como o diálogo ou o comentário narrado. Voz talvez seja algo 

semelhante àquele padrão intangível, formado pela interação de todos os códigos de 

um filme, e se aplica a todos os tipos de documentário. (NICHOLS, 2005, p. 50). 

  

Sendo assim, o ato de documentar envolve muitas escolhas, tanto de elementos 

técnicos como os demais processos de produção. Assim, essas escolhas de elementos, 

linguagem utilizada, ordem de sequências, modelo de captação de áudio, sons ambiente, a 

própria ordem linear ou não-linear, os recortes feitos, “qual o modo de representação que o 

documentário irá usar para realizar suas asserções sobre o mundo” (NICHOLS, 2005, p.76), 

compõem as vozes selecionadas. 

Neste sentido, ao estabelecer a noção que o documentário retrata os fatos como um 

recorte de um momento que é filmado, Tomain (2009, p. 58) defende que “há várias formas ou 

modos de (re)apresentar o mundo vivido ou a realidade, como também há inúmeras maneiras 

de posicionar uma câmera diante de um acontecimento”. Isso complementa o que Comolli 

(2008, p. 174) define sobre documentário, que “assume o seu ato de reescrever os fatos, de 

apresentar um acontecimento a partir do ponto de vista de um sujeito cuja confissão é o 

princípio de toda a criação documentária.” 

Todavia, Penafria (1999, p. 24) aponta que o “documentarista não deve mostrar o 

óbvio, mas revelar nosso próprio mundo, fazer com que nosso olhar ascenda a outro ponto de 

vista em relação ao tema abordado”. Por isso, ao documentar é importante ter em vista se faz 

um  “recorte”  sobre algo e/ou alguém e que não trata de uma verdade absoluta O ato de 

documentar conta, manifesta, trata, expõe, dá voz e por seguinte visibilidade ao que é retratado. 

E, assim, possibilita que o assunto seja expandido a demais contextos, que até então pode 

desconhecer os acontecimentos ou as vivências. E é aqui que é possível perceber o caráter de 

resistência do filme documentário ou deste cinema de não-ficção: 

Trata-se de uma luta contra o esquecimento e a denegação, de uma representação 

engajada do mundo, portanto, a relação do espectador com respeito à imagem está 

invadida por uma consciência da política e da ética do olhar. (NICHOLS, 1997, 

p.116). 

  

Desta forma, o documentário pode falar muito sobre algo ou alguém sem enunciar se 

quer uma palavra. Justamente porque todos os elementos presentes em um filme não-ficcional 
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colaboram para construir uma mensagem. Neste âmbito, assim como o silêncio demonstra 

muitos aspectos, as diversas vozes também constituem o documentário sem a obrigatoriedade 

da presença de um único narrador. E, “ao narrar um acontecimento consegue dar voz a outras 

vozes, deixando que elas mesmas travem um diálogo no interior do documentário” (GOMES, 

DE MELO, MORAIS, 2001). Alguns documentários são construídos somente por depoimentos. 

Essas paráfrases discursivas, que fazem a repetição do mesmo tema na linha do discurso 

tornam-se indispensáveis para garantir a coesão dentro da narrativa. 

Para Comolli, a relação entre as narrativas, seja na objetividade da informação ou na 

subjetividade de documentar, é que ambas fazem referência “ao mundo dos acontecimentos, 

dos fatos, das relações, elaborando, a partir deles ou com eles, as narrativas filmadas” 

(COMOLLI, 2008, p. 174). Para o autor: 

Filmar os homens reais no mundo real significa estar às voltas com a desordem das 

vidas, com o indecidível dos acontecimentos do mundo, com aquilo que do real se 

obstina em enganar as previsões. Impossibilidade do roteiro. Necessidade do 

documentário. (COMOLLI, 2008, p. 176). 

                        

Ao comunicar, o documentário cumpre seu papel social ao informar acontecimentos, 

mas ao mesmo tempo também conta histórias subjetivas, as quais revelam vozes e 

singularidades presentes em diferentes indivíduos em seus respectivos contextos e 

representações. Comolli (2008) salienta que o filme mostra o que faz funcionar os sistemas de 

representação nas sociedades humanas: 

Ele é seu principal analisador. [...]  são obras das lógicas de escritura, isto é, de 

escolhas, de sacrifício, de perda, de articulação. O cinema faz passar as representações 

pelas grades da escritura. Na representação há ao mesmo tempo: uma cena para uma 

sala, um ator para um espectador, personagens para sujeitos, um corpo para um outro, 

uma imagem para uma coisa.  (COMOLLI, 2008, p. 212). 

  

Nichols (2005) propõe seis modos de representação para a produção de documentários 

- expositivo, observativo, participativo, reflexivo, performático e poético. Os modos de 

representação, para o autor, além de classificar também disseminam convenções, as quais 

identificam e diferenciam os filmes. Eles também estão associados a diferentes momentos 

históricos, conforme as possibilidades tecnológicas de captação de som e imagem e os próprios 

anseios da sociedade na sua forma de se representar. 

Vale ressaltar ainda que a narrativa de um filme pode utilizar mais de um modo de 

representação. uma vez que o documentário (PENAFRIA, 1999, p. 27) mostra imagens de “um 

mundo que existe fora dessas imagens”. Para a autora: 

[a] representação (que é essencialmente visual) desse nosso mundo passa, não pela 

sua simples reprodução, mas encontra-se aliada à persuasão, à retórica e ao 
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argumento. O argumento é, pois, a categoria geral da representação do mundo. 

(PENAFRIA, 1999, p. 26). 

  

 

Nas representações, segundo César Guimarães (2006), “o filme faz passar 

reconhecemos as linhas de força das relações de poder”, completando o pensamento de Comolli 

(2008, p 212) ao passo que no interior dessas representações há “o reconhecimento e o 

desconhecimento de cada sujeito diante das formas artísticas e/ou políticas de inscrição da 

alteridade”. Os documentários tratam de personagens sociais, e por isso não negam: 

o valor político do filme documentário como abrigo e produtor de representações 

sociais e, ao mesmo tempo, procurando enfatizá-lo como lugar de desenvolvimento 

da mise en scène do sujeito espectador. [...] Noção de representação, eleita como vetor 

principal da figuração da identidade – individual ou coletiva – de sujeitos e grupos 

marcados por processos sociais e econômicos de exclusão e de marginalização. 

(GUIMARÃES, 2006, p.41) 

  

Mesmo que o documentário não seja um produto massivo, não se pode desconsiderar 

que essa visibilidade obtida por atores, ou então, sujeitos sociais “colocados à margem e 

submetidos sistematicamente à violência e à miséria, tenha inegável relevância quando 

confrontada às formas hegemônicas de representação produzidas pelos meios massivos de 

comunicação” (GUIMARÃES, 2006, p.39). O documentário permite mostrar certa realidade, e 

devido a expor a história ou determinado assunto também legitima o acontecimento, o que dá 

voz e visibilidade a esses atores sociais e suas respectivas vivências, contextos, valores, 

ideologias e resistências. 
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2. PRECONCEITO X LEGALIDADE DO USO MEDICINAL DA MACONHA 

 

A história da maconha no Brasil não tem um marco que data a sua origem. A primeira 

referência segura sobre a Cannabis no mundo foi encontrada na China, “um herbário de mais 

de 2 mil anos antes de Cristo”, segundo o historiador Henrique Oliveira. Nesta época, segundo 

Oliveira (2012), já havia indicações para o uso terapêutico com finalidade médica, e: 

[...] há registros na Antiguidade Clássica do uso da fibra do cânhamo para a fabricação 

de vários tipos de tecidos. Mais tarde, isso foi adaptado para os velames e para os 

cordames dos navios, porque a fibra do cânhamo é a mais longa de todas as fibras 

vegetais, mais do que o algodão, o linho etc. Além disso, é a mais resistente, sobretudo 

em relação à deterioração na água do mar. Então, a indústria naval contou com grande 

utilização dos insumos feitos de cânhamo. (OLIVEIRA, 2012, s/n). 

  

Também conhecida como cânhamo, é um tipo de planta cujas sementes são protegidas 

por uma estrutura denominada fruto. Nativa do Centro e do Sul da Ásia, possui três variedades: 

a Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis. No entanto, por mais que todas sejam 

tipos de plantas exóticas, a Cannabis sativa foi proibida (CARLINI, 2006, s/n) somente na 

década de 1930 no Brasil. 

No período moderno, marcado pelo início da Revolução Francesa, o uso da planta se 

dava exclusivamente na utilização de papel. Segundo Oliveira (2012, s/n), na revolução 

Gutemberg8, isto é, de 1454 em diante, todos os livros e documentos, até os documentos oficiais 

e o papel-moeda, eram derivados da maconha. O autor ( 2012, s/n) evidencia ainda que muitos 

documentos da História Moderna foram feitos a partir desta fonte de papel, desde “a 

Constituição Americana, a Declaração dos Direitos Humanos, todos os tratados assinados 

depois do término das guerras, eram em papel de cânhamo.” 

No Brasil, “com a chegada dos portugueses, e também pelas diversas etnias de escravos, 

que já a utilizavam como fumo para fins religiosos e medicinais” (DE GUSMÃO, 2016, p. 11), 

a cannabis ficou mais conhecida em território nacional como o “vício dos pretos” (FRANÇA, 

2014, p.20). Desde então, a planta era mal vista pela população, assim como marginalizada pela 

sociedade brasileira. 

A existência das drogas, principalmente no que se refere à maconha, apesar do poder 

terapêutico, segundo França (2014, p. 21), “é um hábito que nunca gozou de muito prestígio e 

menos ainda de divulgação nas sociedades ocidentais modernas, dos dois lados do Atlântico, 

até pelo menos o início do século XIX.” Por isso, a planta tem o consumo associado às camadas 

                                                 
8 A invenção da máquina de impressão tipográfica por Johann Gutenberg, no século XV, meados dos anos 1430. 
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mais marginalizadas da sociedade, ainda que o seu uso recreativo esteja presente em todas as 

classes sociais, seja nas décadas passadas ou nos dias atuais. 

Tendo em vista que a planta foi utilizada por diversas civilizações, justamente por suas 

diferentes aplicabilidades, a partir da década de 1960, o hábito de fumar a planta se intensificou 

em países das Américas e da Europa. Isto posto, Sérgio Vidal pontua que: 

Foram, portanto, os colonizadores quem tiveram condições materiais tanto para 

decidir de que maneira era possível às populações marginalizadas consumirem a 

planta, como para promover empreendimentos de cultivo e comércio, quando lhes 

foi de interesse. (VIDAL, 2008, s/n). 

  

Entretanto, até a metade do século XIX, devido às circunstâncias e contexto dos 

senhores de engenho os escravos tinham permissão para o uso não médico da erva, assim como 

os índios o faziam. Carlini (2006, p. 315) aponta que “começou-se a falar em seu uso recreativo, 

levando a estigmatização das camadas mais marginalizadas da sociedade, como ocorrido nos 

Estados Unidos com os mexicanos”. 

Isto posto, a Cannabis sativa, popularmente chamada de maconha, é uma das plantas 

mais cultivadas pelos seres humanos, sendo atualmente a droga psicoativa ilícita mais 

consumida em todo o mundo, segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (2016), com 

cerca mais de 180 milhões de usuários. Todavia, além dessas propriedades psicoativas, a 

maconha possui potencialidades medicinais e nutricionais que nos últimos anos o âmbito 

científico estuda e atualiza os conhecimentos sobre o funcionamento e respectivas 

potencialidades da planta. 

O canabidiol - também conhecido como CBD - é um dos 113 compostos encontrados 

na planta Cannabis sativa. Faz parte do grupo dos canabinóides, substâncias que encontram 

receptores no corpo humano.9 Assim como o CBD, a planta tem o tetrahidrocanabinol, o THC. 

São as duas principais substâncias que têm capacidades medicinais da maconha, o CBD 

conhecido por ser um ansiolítico, e o THC considerado estimulante, assim cada tipo é indicado 

para doenças ou sintomas específicos, como a epilepsia refratária, o mal de Parkinson, a 

esclerose múltipla, entre outras doenças. 

A problematização acerca da maconha gerou muitos atrasos em diversos países. O Brasil 

demorou para ter uma posição sobre o que era permitido ou não na comunidade médica, como 

                                                 
9 Dentre eles até 60% correspondem a uma substância específica, o tetra-hidrocanabidiol (THC); até 30% pelo 

canabidiol (CBD); e os aproximadamente 10% restantes são formados por outros composto canabinóides. Fonte, 

disponível em: 

http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/noticias/adotepauta/639-os-canabinoides-e-seu-cerebro 

acesso em 12 de outubro de 2018. 

http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/noticias/adotepauta/639-os-canabinoides-e-seu-cerebro
http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/noticias/adotepauta/639-os-canabinoides-e-seu-cerebro
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o que falar ou o que prescrever para os pacientes. Mesmo na perspectiva de ampliar o 

conhecimento do ponto de vista medicinal, a maconha é um tema de debate que gera polêmica 

em vários lugares no mundo, e os canabinóides, por serem diferentes, assim como os sintomas, 

que demoram para serem entendidos no campo científico e consequentemente também no 

popular. A tabela abaixo exemplifica a diferença dos canabinóides e os tipos de sintomas que 

a maconha pode ser usada.  

 

Tabela 1 - Os principais canabinóides e os respectivos efeitos 

 

Fonte: Canabinóides o guia para entender o que a maconha medicinal pode fazer. Disponível em: 

<https://smkbd.com/canabinoides-o-guia-para-voce-entender-o-que-a-maconha-medicinal-pode-fazer> 

 acesso em 28 de agosto de 2018. 

 

O CBD é utilizado em forma de um óleo extraído da planta da maconha por meio de um 

processo artesanal. O primeiro óleo a ser aprovado foi o Mevatyl, (droga que já é aprovada em 

outros 28 países, incluindo Alemanha, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia, Suíça e 

Israel, onde é conhecido por Sativex), segundo conteúdo produzido pela BBC Brasil, um spray 

produzido na Grã-Bretanha, o qual “pode ser indicado para tratamento de contração muscular 

ligada a esclerose múltipla”10.  O uso da maconha medicinal reduz as convulsões em pacientes 

                                                 
10 Conforme conteúdo divulgado pela BBC, disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-44283537> 

Acesso em 14 de outubro de 2018. 

https://smkbd.com/canabinoides-o-guia-para-voce-entender-o-que-a-maconha-medicinal-pode-fazer%3e
https://smkbd.com/canabinoides-o-guia-para-voce-entender-o-que-a-maconha-medicinal-pode-fazer%3e
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com epilepsia, por exemplo. Este tipo de tratamento também é receitado a pacientes de câncer 

para diminuir a dor provocada pela doença e aumentar o apetite de quem sofre de Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) ou para quem faz quimioterapia. Por um lado, as pesquisas 

revelaram os efeitos benéficos de derivados da planta, do outro, foram apontados riscos no uso 

recreativo da droga. Segundo o Ministério da Saúde, fumar maconha frequentemente pode 

prejudicar a memória, irritar o sistema respiratório e aumentar as possibilidades de desenvolver 

câncer de pulmão, entre outras problemáticas que afetam a saúde.
 

Em 2014, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda estudava autorizar 

ou não a importação do remédio à base de CBD. Além do preconceito eminente por ser uma 

droga, um dos obstáculos da questão era porque o produto continha THC, que na época nem 

cogitava-se a liberação para o uso medicinal. Na América Latina, por exemplo, o Chile possui 

a maior plantação legal da planta, com mais de 6.900 mudas destinadas ao desenvolvimento de 

medicamentos para o tratamento de pacientes com doenças, epilepsia e mal de Parkinson, 

segundo dados da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).11 Outros países latinos, 

como a Colômbia e o Uruguai, também têm políticas para o cultivo de maconha para fins 

medicinais. Segundo Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul: 

Estudos feitos por pesquisadores de Israel e Espanha já apontaram para a provável 

eficácia do canabidiol contra a perda de memória provocada pelo Mal de Alzheimer, 

desde que a doença seja tratada no início. Um estudo da Universidade de São Paulo 

(2005) demonstra a ação antipsicótica do canabidiol. Este estudo deve servir como 

base para a criação de um medicamento antipsicótico atípico para o tratamento da 

esquizofrenia. O canabidiol teria a vantagem de provocar menos efeitos colaterais do 

que as drogas atualmente disponíveis. O canabidiol atua nos sistemas límbico e 

paralímbico, regiões relacionadas às emoções. O estudo da USP, publicado pela 

revista Neuropsychopharmacology, foi o primeiro do mundo a comprovar, por meio 

de neuroimagem, o efeito tranquilizante da substância. (SES - MS, 2015)12 

   

Entretanto, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina não se posicionava sobre a 

maconha medicinal, e isso dificultava as pesquisas necessárias para a prescrição médica do uso 

da substância, que até então tinha prescrição proibida (lista C3). Em 2014, depois da 

repercussão deste objeto de pesquisa e da midiatização da relevância do uso da maconha 

medicinal, o Conselho Federal de Medicina autorizou a prescrição médica do canabidiol para 

tratamento de crianças e adolescentes resistentes aos tratamentos convencionais de epilepsia. 

Entre 2015 e 2016, a Anvisa removeu tanto o canabidiol (CBD) quanto o tetraidrocanabinol 

                                                 
11 Disponível em: https://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=6656 Acesso em 04 de outubro de 

2018. 
12 Disponível em:  <http://www.saude.ms.gov.br/2015/01/27/substancias-da-maconha/> Acesso em 22 de agosto 

de 2018. 

https://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=6656
http://www.saude.ms.gov.br/2015/01/27/substancias-da-maconha/
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(THC) da lista de substâncias perigosas e as regulamentou. Após avanço jurídico, a Empresa 

HempMeds Brasi13 foi a primeira empresa a trazer o óleo de cânhamo rico em canabidiol para 

o país, citando ainda 653 artigos sobre as capacidades medicinais dos canabinóides. 

Atualmente (2018), as duas substâncias são regulamentadas, mas ainda sofrem grande 

represália e estigma na sociedade brasileira. Neste âmbito, o debate em torno do consumo de 

drogas é feito e aprofundado em diferentes perspectivas pela cientista político social Fabíola 

Leal (2017, p.24), pontos de vistas que perpassam desde: 

a dimensão relacional (ser humano/droga), o aspecto econômico (economia da droga), 

o aspecto social e físico (gerados pelo crescente consumo), a dimensão política 

(direitos humanos dos sujeitos que consomem drogas), os aspectos legais (legislações 

mais/ou menos conservadoras). (LEAL, 2017, p. 24). 

  

Desta forma, a maconha medicinal já é uma realidade no Brasil, uma vez que, conforme 

conteúdo publicado pela BBC, mais de 78 mil unidades de produtos à base da planta foram 

importadas14 pelo país desde que a Anvisa autorizou o uso terapêutico de canabidiol em janeiro 

de 2015, após repercussão do documentário objeto desta pesquisa. Mas o atraso na liberação, a 

falta de discussão e conhecimento sobre a maconha medicinal ainda geram grandes impactos 

na sociedade, seja pelos males gerados da falta de informação sobre o assunto, por ser um tabu 

abordar a regularização ou legalização apenas do uso medicinal, pelo estigma da proibição, ou 

pelos diversos fatores sociais, econômicos ou políticos acerca das consequências e das severas 

legislações antidrogas, que, influenciadas por demais objetivos estabelecidos no passado já 

ataca criminosos pré-selecionados e localizados nas camadas mais baixas da pirâmide 

socioeconômica. 

  

2.1 DROGAS - CONTEXTUALIZAÇÃO DA SAÚDE NO PAÍS 

 

Nas últimas décadas, diversos países vêm alterando a política de drogas, conforme o 

Monitor de Políticas de Drogas nas Américas, desenvolvido pelo Instituto Igarapé15. A 

plataforma evidencia que 30% das 726 mil pessoas presas no Brasil estão atrás das grades por 

crimes relacionados a drogas. O mapeamento demonstra as mudanças como o desmantelamento 

de cortes de drogas – que julga e condena os usuários a tratamentos obrigatórios – e a regulação 

                                                 
13 Disponível em: https://hempmeds.com.br/pesquisas-com-canabinoides/  
14 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-44283537  Matéria que também foi replicada pelo portal 

de notícias G1: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/como-o-uso-de-maconha-medicinal-tem-crescido-no-

brasil.ghtml 
15  O Monitor de Políticas de Drogas é uma ferramenta que conta com uma linha do tempo em relação a políticas 

de drogas, envolvendo a saúde pública e a área da justiça criminal. 

https://hempmeds.com.br/pesquisas-com-canabinoides/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-44283537
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/como-o-uso-de-maconha-medicinal-tem-crescido-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/como-o-uso-de-maconha-medicinal-tem-crescido-no-brasil.ghtml
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da maconha (KIEPPER; ESHER, 2014), como o debate sobre o uso medicinal, 

descriminalização e até legalização do uso recreativo de substâncias que até então eram ilegais 

veio à tona devido a urgência e burocracia do uso medicinal. No nível global, iniciativas de 

legalização e regulação da maconha têm apontado para uma mudança gradual, como demonstra 

os Estados Unidos, que do total de 50 estados, 22 deles já regularam o uso medicinal da 

maconha, sendo que as localidades do Colorado e de Washington já autorizam o uso recreativo 

(ROOM, 2013). 

Ainda no contexto internacional, na América Latina, houve o processo de aprovação do 

projeto de lei do Uruguai, em que o Senado uruguaio divulgou as transcrições taquigráficas das 

sessões da Comissão de Saúde Pública durante o segundo semestre de 2013. Nesse mesmo 

período, o Senado Federal Brasileiro publicou a tramitação do PLC 37/201316, projeto de lei da 

Câmara que altera a Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006. O PLC 37/2013 dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, as condições de atenção aos usuários ou 

dependentes de drogas, e o financiamento das políticas sobre drogas, no entanto não apresenta 

nenhuma modificação sobre os temas da descriminalização do porte de drogas para consumo 

pessoal ou da regulação da maconha. 

O projeto de lei do Uruguai foi aprovado no dia 10 de dezembro de 2013. No dia 26 de 

março de 2014, o PLC 37/2013 foi retirado de pauta para reexame de relatório, e uma audiência 

pública sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal e a 

inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 foram realizadas em 20 de maio de 

2014. 

Entender a questão das drogas é, segundo Carneiro (2009, p. 15), como um fenômeno 

múltiplo, “de utilizações diversas, com naturezas completamente distintas, que vão do uso 

cotidiano ao festivo, do uso ritual ao medicinal.” Os intensos significados simbólicos e 

identitários, segundo o autor, “não são algo que possa ser visto apenas como um “problema” 

que exija “solução”. A questão das drogas é uma ampla discussão, que para Leal converge, 

entre: 

as diferentes posições (e políticas) ora de caráter repressivo (como as Leis Secas e a 

proibição do uso de maconha, por exemplo), ora de caráter flexível (uso de maconha 

para fins terapêuticos, ou todo o debate em torno da descriminalização e/ou regulação 

do consumo da cannabis) e, ainda, variam conforme o momento sócio histórico e de 

país para país). (LEAL, 2014, p. 179) 

                                                 
16 Lei que prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 

de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 

e dá outras providências. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=113035 

 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=113035
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=113035
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O cenário relacionado à maconha está sendo modificado, ao passo que quanto mais 

estados legalizem o uso das plantas do gênero Cannabis, mais pessoas terão acesso ao 

tratamento médico e, dependendo do país, também ao uso recreativo. Mas há um impasse 

perante as pesquisas científicas, uma vez que os estudos ainda têm estigma da sociedade, com 

dificuldades no aprofundamento sobre os conhecimentos específicos e confirmações 

científicas. Em janeiro de 2017, Especialistas das Academias Nacionais de Ciências, 

Engenharia e Medicina dos Estados Unidos (Nasem), reuniram, em uma revisão, de acordo com 

notícia do jornal O Globo, mais de 10 mil pesquisas científicas sobre os efeitos derivados da 

maconha. Esses estudos, divulgados desde 1999, analisam as evidências existentes nos efeitos 

para a saúde e “as possíveis relações, positivas ou negativas, com doenças mentais, 

cardiovasculares, entre outros”17. 

Cientistas brasileiros, em 2018, reivindicam a regulamentação do cultivo de Cannabis 

sativa para pesquisa, por meio de um abaixo-assinado levado à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), uma vez que milhões de brasileiros portadores de diversas doenças 

poderiam se beneficiar dos resultados dessas pesquisas, conforme conteúdo divulgado pela 

Revista Superinteressante18. Entretanto, sem a regulamentação para cultivo, segundo o 

biomédico Renato Filev, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, “tudo se torna 

especialmente lento”. 

O estigma associado à falta de informação e discussão na questão das drogas é um 

problema, pois além de não levar informações pertinentes ainda gera uma reação negativa que 

não permite o conhecimento sobre os benefícios da pesquisa. Neste ano, por exemplo, o Senado 

Federal publicou uma postagem nas redes sociais durante a Semana Nacional Antidrogas – 

realizada entre 19 e 26 de junho de 2018 – com informações equivocadas sobre o uso da 

maconha. Na postagem, continha que “uma das consequências imediatas do uso da maconha 

pode ser a morte”, conforme figura abaixo: 

 

                                                 
17Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/confira-que-ciencia-sabe-ate-agora-sobre-os-efeitos-da-

maconha-saude-20862923 Acesso em 03 de setembro de 2018. 
18Conteúdo divulgado pela Revista Superinteressante. Disponível em: 

<https://super.abril.com.br/blog/psicoativo/pesquisadores-pedem-cultivo-de-maconha-para-pesquisa/. Acesso em 

10 de setembro de 2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/confira-que-ciencia-sabe-ate-agora-sobre-os-efeitos-da-maconha-saude-20862923
https://oglobo.globo.com/sociedade/confira-que-ciencia-sabe-ate-agora-sobre-os-efeitos-da-maconha-saude-20862923
https://super.abril.com.br/blog/psicoativo/pesquisadores-pedem-cultivo-de-maconha-para-pesquisa/
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Figura 1: Peça publicada na página do Facebook do Senado Federal que foi excluída 

 

Fonte: Reprodução/ Facebook do Senado Federal 

   

A peça divulgada no Facebook citava informações da Polícia Federal, mas que foram 

criticadas e questionadas pelos internautas da rede social pela afirmação que “a maconha pode 

levar o usuário à morte”. Na peça, intitulada "Os males causados pela maconha", que tem como 

objetivo informar e conscientizar a população, e cita entre os possíveis efeitos imediatos da 

substância estariam "dificuldade de pensar", "agressividade" e "morte". Já entre os efeitos do 

uso continuado, a "morte" aparece novamente, ao lado de "doenças cardiológicas", 

"pulmonares" e "câncer”. 

A morte como efeito colateral a curto e longo prazo era um dos aspectos mais 

comentados na publicação, e segundo conteúdo produzido pelo jornal O Globo, o pesquisador 

da Fiocruz, Francisco Inácio Bastos, uma overdose por maconha, “sem que haja uso 

concomitante de outras substâncias, é impossível.” A publicação foi compartilhada 50 mil 

vezes19. Entre os 21 mil comentários feitos, os internautas pediam mais dados sobre os estudos 

que mostrariam que as pessoas poderiam morrer por usar maconha. Além disso, muitos 

ressaltaram o fato de que outros países estão debatendo o assunto com outro foco, como a 

legalização nos Estados Unidos e no Canadá. 

 

                                                 
19 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-apaga-publicacao-polemica-no-facebook-sobre-

efeitos-da-maconha-22818148.>Acesso de 17 de outubro de 2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-apaga-publicacao-polemica-no-facebook-sobre-efeitos-da-maconha-22818148
https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-apaga-publicacao-polemica-no-facebook-sobre-efeitos-da-maconha-22818148


35 

 

Figura 2: Errata publicada na página do Facebook do Senado Federal20. 

 

Fonte: Reprodução/ Facebook do Senado Federal 

 

No dia 25 de junho de 2018, o Senado informou que teve apoio do material preparado 

pela Academia Nacional da Polícia Federal, mas, diante da repercussão, optou pela retirada do 

conteúdo das redes sociais. Após apagar a postagem polêmica, o Senado publicou também uma 

errata, pois os internautas questionaram o posicionamento dos órgãos públicos sobre a temática 

da maconha medicinal. Além disso, os comentários citam que na mesma semana da publicação 

da polêmica “maconha mata”, o Senado Federal se omitiu em relação a aprovação que facilita 

o uso de agrotóxicos, aprovado por uma comissão da Câmara dos Deputados, Projeto de Lei 

essa questionado pela Anvisa. 

Uma publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS) intitulada "Os efeitos na 

saúde e sociais do uso não medicinal de cânabis", de 2016, aponta efeitos semelhantes aos 

citados pela publicação do Senado, mas não teve o mesmo alcance. Os comentários nas redes 

sociais apontam que os feitos variam de acordo com a quantidade ingerida e o tempo de uso, se 

há o uso de outras drogas associadas e que também depende da predisposição do usuário. Esses 

efeitos a curto prazo para a saúde, segundo o relatório, são: "distúrbio no nível de consciência, 

de cognição, percepção, afetar o comportamento e outras funções e respostas psicológicas". 

                                                 
20 Disponível em: 

https://www.facebook.com/SenadoFederal/photos/a.176982505650946/2249565928392583/?type=3&theater  

Acesso em 10 de outubro de 2018. 

https://www.facebook.com/SenadoFederal/photos/a.176982505650946/2249565928392583/?type=3&theater
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Há uma demanda crescente e preocupante por tratamento dos transtornos por uso de 

Cannabis e das condições de saúde associadas em países de alta e média renda, além disso, 

perante os diálogos políticos internacionais, a OMS aponta que houve um aumento da atenção 

aos impactos na saúde pública do uso da maconha e dos transtornos relacionados. A combinação 

de todas essas circunstâncias levou à decisão de publicar o relatório de atualização sobre os 

efeitos na saúde e sociais do uso não medicinal da maconha. Todavia, diferente do Senado 

Federal, a OMS salienta que a complexidade desses efeitos depende da dose utilizada, da via 

de administração, "do cenário e da mentalidade do usuário". O relatório cita ainda psicoses, 

comportamento suicida e efeitos adversos à saúde física, como acidente vascular encefálico ou 

síndrome coronariana aguda, ou seja, alerta para as complicações do uso, mas não faz apologias 

e discriminações, considera que a maconha é uma droga e deve ser tratada como tal. 

  

2.2 CANNABIS, LEGALIZAÇÃO E ANTIPROIBICIONISMO 

 

A Cannabis, a priori utilizada como matéria-prima com ampla variedade de tipos de 

tecido, principalmente pelas populações ligadas às elites econômicas e sociais, teve a imagem 

da planta marcada, segundo Vidal (2008), permanente pela associação do uso por parte das 

populações pobres, negras e indígenas. Por mais que a maconha fosse difundida nas regiões 

norte e nordeste do país, até o final do século XIX e das primeiras décadas do século XX, a 

planta era consumida por ex-escravos, grupos indígenas, mestiços, principalmente nas zonas 

rurais, populações imigrantes que, com o avanço do processo de urbanização, passam a ser 

vistas como fonte de problemas sociais. 

Devido a isso, criou-se delegacias e demais instituições específicas que tratam do 

assunto, exemplo é a “Inspetoria de Entorpecentes, Tóxicos e Mistificações”, na época também 

responsável pela repressão às práticas religiosas de origem africana, afro-brasileira e afro-

indígenas, em geral consideradas ‘feitiçaria’ ou ‘magia-negra’. A palavra maconha, apesar de 

ser conhecida com diversas denominações, tem origem na palavra ma’kaña21 da etnia africana. 

Essa associação ganhou força a partir da década de 1940 (VIDAL, 2008), quando a imprensa 

marrom22 (equivalente ao termo "yellow journalism", em ambos os casos se registram 

                                                 
21 Termo quimbundo (língua africana - noroeste de Angola) que originou a palavra maconha em português. 

FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª edição. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1986. p. 

1060. 
22 Expressão de cunho pejorativo, utilizada para se referir a veículos de comunicação considerados 

sensacionalistas, ou seja, que buscam elevadas audiências e vendagem através da divulgação exagerada de fatos e 

acontecimentos, sem compromisso com a autenticidade. Manual básico de mídia impressa. Governo de Sergipe 

- Secretaria de Comunicação Social, p. 18. 2014. Disponível em  
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transgressões da ética jornalística) passou a propagandear a associação entre a maconha, a 

criminalidade e a intitulada feitiçaria. 

Conforme Vidal (2008), os primeiros documentos que decretaram a proibição do uso da 

maconha no Brasil “foram posturas das Câmaras Municipais do Rio de Janeiro (1830), Santos 

(1870) e Campinas (1876), penalizando a venda e o uso do “pito do pango”,” sem alguma 

repercussão significativa. O Brasil adotou as recomendações dos Estados Unidos, em 1921, seu 

principal aliado comercial e político, e aderiu aos acordos firmados na reunião da Liga das 

Nações Unidas. A Lei Federal nº 4.294, por exemplo, incorpora à norma interna o documento 

do acordo internacional, o que reafirma as intenções proibicionistas. Isto posto, a lei possibilita 

ao país os primeiros passos para o controle das substâncias proibidas/proscritas e para a 

burocratização da repressão. A norma citada previa o encarceramento para os comerciantes não-

autorizados, mas interpretava os consumidores como vítimas das substâncias (doentes), 

prevendo para eles tratamento compulsório. Apesar dos esforços das autoridades ligadas ao 

aparelho de repressão estatal, segundo Vidal (2008, s/n), “o ordenamento jurídico brasileiro em 

relação ao tema só voltaria a sofrer alterações significativas na década de 1930, período de 

promulgação de uma nova constituição”. 

 Ademais, a maconha foi incluída na lista de substâncias proscritas sob a denominação 

de Cannabis, em 1932. E, assim, o Poder Executivo decretou a Lei de Segurança Nacional, em 

1934, através da qual passa a vigorar um Estado de Exceção, com restrições às liberdades 

individuais e direitos constitucionais. Após a nova constituição, em meio a muitas agitações 

políticas e sociais, e um ano depois, em 1937, o presidente Getúlio Vargas decretou o 

estabelecimento de uma ditadura que vigorou até 1945, época conhecida como Estado Novo. 

Depois disso, o Poder Executivo publicou o Decreto-Lei nº. 891, tendo as principais 

contribuições ao aparelho repressor proibicionista que foram: 1) regulamentação e definição 

das atribuições da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes (CNFE), criada em 

1936; 2) estabelecimento de penalidades de encarceramento para condenados por uso, porte 

ou plantio para consumo pessoal. A lei que concebeu a Comissão Nacional de Fiscalização de 

Entorpecentes passou a dar margem para que outras instituições fossem formadas 

especificamente para tratar das questões relacionadas ao consumo e comércio das substâncias, 

que passaram a ser chamadas genericamente de “entorpecentes”. 

Conforme Vidal (2008), após dezenas de palestras e outras exposições de especialistas 

agrônomos, médicos e autoridades policiais, os trabalhos foram encerrados com a publicação 

                                                 
 http://www.midiajovem.se.gov.br/arquivos/94/manual_midia_impressa.pdf. Acesso em 22 de agosto de 2018. 

http://www.midiajovem.se.gov.br/arquivos/94/manual_midia_impressa.pdf
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do Relatório Final e com o lançamento de uma Campanha Nacional de Repressão ao Uso e 

Comércio da Maconha. Este relatório estabelecia as seguintes normas a serem seguidas em todo 

o Território Nacional: 

1. Planejar ações e padronização de estudos visando à promoção de uma intensa 

campanha educativa contra o uso e plantio; 

2. Organizar cursos práticos para as autoridades policiais e sanitárias visando ampliar 

os seus conhecimentos sobre a botânica e os ‘males’ da planta, facilitando o trabalho 

de identificação dos “criminosos e viciados”; 

3. Estimular a classe médica a promover estudos sobre os ‘males’ da maconha e sobre 

as características dos usuários; 

4. Promover a inclusão do tema nos congressos e reuniões de psiquiatria; 

5. Incentivar a cooperação e articulação entre as Comissões de Fiscalização dos 

estados onde o uso e plantio seriam disseminados – Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas – promovendo o estabelecimento de 

convênios e a obrigatoriedade do intercâmbio de todo tipo de informações (relatórios, 

dados estatísticos, fichas criminais, etc.); 

6. Destruir todas as plantações de maconha encontradas; 

7. Criar nos Departamentos de Segurança Pública, em nível federal e estadual, órgãos 

especializados na repressão e combate ao uso; 

8. Registro dos cultos afro-brasileiros onde se faz uso da planta, a partir de fontes 

médicas e sociológicas, e encaminhamento dos dados às autoridades responsáveis; 

9. Estabelecimento de gratificações aos membros das Comissões de Fiscalização de 

Entorpecentes do país, “em vista dos extraordinários serviços prestados por eles à 

sociedade”. (CNFE, 1951; 239 apud VIDAL, 2008, p. s/n). 

  

O Ministério da Educação e Saúde divulgou, em 1951, a primeira edição dos trabalhos 

apresentados no Convênio Interestadual da Maconha, incluindo o Relatório Final. Em 1958 foi 

publicada a segunda edição. Mas, entre o Decreto-Lei de 1938 e o final da década de 1960, 

Vidal (2008) pontua que não é difícil imaginar os níveis de repressão atingidos pelo aparato 

estatal montado para essa função específica. Desta forma, mais de quatro décadas foram 

dedicadas à erradicação da planta e ao controle dos hábitos das populações que a utilizavam, 

principalmente pobres, negros e nordestinos. Nesse período, diversos trabalhos e conteúdos 

científicos foram manipulados e apropriados indevidamente para justificar a extrema medida 

proibicionista. 

A Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, em 1959, preparou uma revisão 

bibliográfica de todas as pesquisas produzidas no Brasil, não somente as utilizadas para 

justificar a repressão. O relatório serviria para embasar o posicionamento da delegação 

brasileira na Convenção Única de Entorpecentes, realizada em 1961. As discussões sobre a 

maconha brasileira eram apenas no âmbito da proibição internacional da planta, sendo que no 

país a produção científica não era autorizada, assim ninguém podia “falar em dependência ou 

toxicomania de maconha”, termo utilizado na época. 
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Os limites estabelecidos deste período tratavam da moral e da dependência, “muito 

tênue e por vezes definido e resumido a partir de critérios não-científicos, mas ideológicos ou 

políticos” (VIDAL, 2008, s/n). Além disso, as autoridades brasileiras ignoram completamente 

o relatório, as conclusões ou as recomendações. Apenas reafirmava e destacava os perigos 

alarmistas sobre a planta, que exigia restrições equivalentes às do ópio. Devido a isso, em 1964, 

o Brasil e dezenas de países assinaram a Convenção Única de Narcóticos. 

Em 1964, segundo Vidal (2008), o governo brasileiro ignora mais uma vez esse relatório 

e publica o Decreto-Lei nº 54.216, o qual ordena os acordos firmados na Convenção Única de 

1961. Já em 1968, novo Decreto passa a estabelecer equivalência penal entre condenados por 

tráfico e por uso. Mas a grande inovação seria trazida com a lei de 1976, conhecida como Lei 

de Tóxicos - Lei nº 11.343/200623 -, que passou a reunir todos os ordenamentos jurídicos 

relacionados com o tema em apenas um documento. 

Desta forma, os poderes de repressão do Estado em relação ao uso da maconha ganham 

novas dimensões na época e, na prática, começaram a marginalizar ainda mais os consumidores, 

submetendo-os a violências maiores que antes. Exemplo dessa legislação é a tipificação do 

crime de ‘apologia ao uso de drogas’, o qual tornou possível a condenação de qualquer um que 

falasse dos aspectos positivos de uma substância ou da sua liberação, mesmo que não fosse 

traficante nem consumidor, até mesmo se fosse um especialista sobre o tema. 

No entanto, a partir da segunda metade da década de 1960, fumar maconha deixa de ser 

apenas hábito de negros, pobres e marginalizados, para ser cada vez mais consumida nas classes 

médias e altas. Os ‘inimigos’ da saúde pública, da moral e dos bons costumes deixavam então 

de ser habitantes das favelas e dos estados do Norte e Nordeste, para serem os jovens adeptos 

da contracultura, do movimento hippie, das experimentações psicodélicas e de outras 

manifestações culturais alternativas. E assim: 

havia uma extensa utilização do cânhamo para fins econômicos nos Estados Unidos. 

O uso psicoativo, curiosamente, não era muito divulgado nem muito conhecido, 

tendo ficado quase despercebido. Mas, depois do século XIV até o início do XX, ele 

se incorpora a todas as farmacopeias, com dezenas de utilidades terapêuticas para o 

cânhamo. (OLIVEIRA, 2012, s/n). 

Esses usos começam a perder prioridade quando, no início do século XX, surge o papel 

de celulose e a fibra sintética, um subproduto da indústria petroquímica desenvolvido pelos 

                                                 
23 Lei antidrogas que trata do conceito “drogas” associados a identificação de dois requisitos cumulativos: que 

sejam substâncias capazes de gerar dependência; e que estejam especificadas na Portaria publicada pelo Ministério 

da Saúde, vinculado, ao Poder Executivo. Senado Federal, Secretaria especial de editoração e publicações. 2011 

Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496317/000936179.pdf?sequence=1>. 

Acesso de 13 de setembro de 2018. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496317/000936179.pdf?sequence=1
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alemães, que depois passou para os Estados Unidos como parte das indenizações que o Tratado 

de Versalhes estabeleceu no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, há uma série de restrições 

à matéria-prima concorrente, e começaram a ser feitas campanhas contra o uso, com sentido 

econômico, mas também com evidente aspecto ideológico (OLIVEIRA, 2012, s/n) que era 

acusar a planta de ser “enlouquecedora” e que levava as pessoas, principalmente os imigrantes 

mexicanos, a se tornarem criminosos. 

Ronald Reagan, o quadragésimo presidente dos Estados Unidos, teve uma política 

neoliberal e durante seu governo aumentou as penas de prisão para usuários e traficantes de 

drogas e criou leis que autorizaram medidas extremas. A lei de confisco, por exemplo, passou 

a permitir que a polícia apreendeu bens de traficantes de drogas sem sequer levar o caso à justiça 

(BURGIERMAN, 2011, P. 11). Mas além desse embate interno, os Estados Unidos de Reagan 

aumentou a pressão sobre o resto do mundo: 

A guerra contra as drogas não podia ser lutada apenas dentro de casa (EUA) – cocaína 

era produzida na América do Sul, heroína vinha da Ásia, maconha chegava do 

México. Só seria possível acabar com as drogas se o mundo colaborasse. Em 1989, 

meses após o fim do governo Reagan, o Muro de Berlim caiu e os Estados Unidos 

viraram a única superpotência do mundo. O governo americano ameaçava com 

sanções econômicas os países que não colaborassem com aquela guerra justa. E, 

independentemente dessa pressão, em cada país havia o reconhecimento de que drogas 

são más e devem mesmo ser eliminadas. Na década de 1990, países do mundo todo 

ampliaram o orçamento de se órgãos de repressão, com ajuda americana, e centenas 

de bilhões de dólares foram gastos com helicópteros militares, armas de alto calibre, 

vigilância nas fronteiras. A ofensiva foi especialmente dura na América Latina, região 

que produzia quase toda a droga que os americanos consumiam. (BURGIERMAN, 

2011, p. 11). 

  

O proibicionismo tornou-se uma alternativa adotada em diversos países mundo afora, 

com modelos referentes à política e adequados à realidade de cada local, mas utilizados como 

meio ideal para atenuar os problemas gerados pela repressão, desde o combate ao tráfico, até a 

devida implementação e desenvolvimento das políticas de saúde, por meio da redução de danos, 

que permitem o tratamento e a prevenção do uso de drogas, sem se ater ao ideário de 

abstinência. 

A política proibicionista de drogas consequentemente propaga a criminalização das 

drogas. A instauração desta política se deu por motivos econômicos e políticos, e, após várias 

décadas, com a política repressiva do Estado, é evidente o aumento significativo da violência 

associada ao narcotráfico (BURGIERMAN, 2011), o que alerta para o desperdício de recursos 

públicos e na falta de mudanças que compreendam a realidade dos usuários, possibilitando a 

circulação da baixa qualidade de drogas e indicando a ineficácia das medidas adotadas para o 
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combate das drogas no mercado, bem como o encarceramento em massa, e, por conseguinte a 

superlotação carcerária. 

No Brasil, a questão sofreu represália e ficou estagnada por muitas décadas. Após a 

ditadura militar e início do período democrático, a temática da maconha medicinal ainda era 

um “tabu” e um assunto mal compreendido na comunidade em geral, mesmo na científica em 

que se questionava a falta de pesquisa e a falta de posicionamento por parte da comunidade 

médica. Em 1994 houve manifestações antiproibicionistas, as primeiras mobilizações da 

Marcha da Maconha, as quais são favoráveis às mudanças nas leis relacionadas a maconha e 

seus usos. No Brasil, apenas em 2002 acontece o primeiro dia de luta em favor da legalização, 

regulamentação e pesquisa da planta, sendo que, posteriormente, as marchas acontecem 

anualmente em diversas cidades suscitando, assim, na sociedade, o debate e discussão sobre o 

assunto. 

Além disso, o movimento defende a ideia de que não cabe ao Estado controlar uma 

conduta individual quando esta não afeta a vida de terceiros, conforme a definição do ‘princípio 

do dano’ de Stuart Mill (2016). O surgimento desse movimento social do cultivo para consumo 

pessoal  (GAMELLA, 2004), e com o desenvolvimento das técnicas de cultivo da planta que 

utiza-se de novas tecnologias agrícolas e resgata os saberes oriundo de culturas onde se faz uso 

tradicional da maconha e há uma internacionalização de movimentos sociais, que reivindicam 

a revisão nas leis e políticas públicas sobre o tema. No mesmo sentido, Burgierman (2011, s/n), 

considera que a política de drogas dominou o mundo nos últimos cinquenta anos, o que gera 

um fracasso miserável, pois ainda gera “violência, desigualdade, corrupção, racismo, morte e 

incentivando o uso de drogas mais pesadas, até chegar ao crack”. 
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2.3 SAÚDE PÚBLICA E A DESCRIMINALIZAÇÃO 

 

O processo para a liberação do canabidiol no Brasil é outro ponto profundo e complexo 

a ser debatido. Apenas em 2014, a Decisão Judicial permitiu que os pais da menina Anny, de 5 

anos, retratados no objeto desta pesquisa, tivessem a autorização para importar um 

medicamento à base de canabidiol pela primeira vez no país. Anny tinha convulsões epilépticas 

graves, causadas pela rara síndrome CDKL5. O juiz Bruno César Bandeira Apolinário, da 3ª 

Vara Federal de Brasília, liberou o uso do remédio por preservar “o direito fundamental à saúde 

e à vida”, conforme proferiu na sua sentença. Anos depois, reportagens mostraram o avanço na 

condição de Anny depois do tratamento à base de CBD. A Anvisa, responsável pela vigilância 

sanitária, autorizou a importação de remédios com canabidiol em 2015, motivada pela pressão 

de famílias como a da menina Anny. Até então, pais importavam esse tipo de medicamento de 

maneira clandestina ou viajando para fora do seu estado de origem para fazer a liberação 

alfandegária em aeroportos que recebiam a encomenda. Com a medida, além da importação 

ficar mais acessível e fácil, passou a ser possível a realização de pesquisas com canabidiol. 

O Estado, assim, “opera segundo um plano, pressiona, incita, solicita e pune” 

(GRAMSCI, 2000, p. 28), e por meio dos aparelhos privados de hegemonia “educa o consenso”, 

principalmente pela televisão e pelos grandes monopólios privados da mídia. Em novembro de 

2016, a Anvisa aumentou a lista de produtos baseados em CBD e/ou THC que poderia ser 

importada por meio de um processo mais simples. No total, 11 produtos passaram a ter 

importação autorizada para pacientes com receita específica. Cada pedido de importação deve 

ser avaliado e previamente autorizado pela agência. 

Toda essa lógica de proibição/legalidade/ilegalidade está datada com o advento do 

capitalismo. Se considerarmos que desde os primórdios da humanidade, as drogas 

permearam os costumes e tradições, a condenação pelo uso/abuso sempre se deu pelo 

cunho moral e religioso. Cabendo à Igreja a função desse “controle”. Mas isso vai 

mudando ao longo da consolidação capitalista devido aos outros interesses que 

surgem no contexto. (LEAL, 2017, p. 102). 

  

O Estado é todo o complexo de atividades práticas e teóricas com o qual a classe 

dominante não somente justifica e mantém seu domínio, segundo Leal (2017), mas procura 

conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais exerce uma dominação (GRAMSCI, 

2002). Nesta concepção de Gramsci, é a sociedade que faz política. Para Leal, é ainda ela que 

multiplica os polos de representação e organização dos interesses, frequentemente contrários 

àqueles representados no e pelo Estado, que há: 

desse modo, uma ampliação efetiva da cidadania política. Isso é a sociedade civil, 

denominada a partir da sua análise. E, na medida que ela representa os múltiplos 
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interesses da sociedade como um todo, o Estado capitalista ampliado deixa de ser 

estável e deixa de se reproduzir mediante somente o recurso da coerção. (LEAL, 2017, 

p. 96). 

  

No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF), através de uma decisão unânime, 

permitiu a inclusão da realização dos eventos denominados “Marcha da Maconha” sendo 

reconhecida sua legitimidade no rol dos movimentos sociais brasileiros. Até então, não havia 

uma mediação satisfatória pelo subsistema poder em relação ao reconhecimento dessas ações 

individuais e coletivas que se encontravam em busca de expressão sobre as necessidades 

relativas aos debates sobre o tema dos usos de maconha. 

A partir de 2012 começou a eclodir anual e legalmente os eventos chamados “Marcha 

da Maconha” em diversas cidades do Brasil, geralmente no mês de maio, que ficou conhecido 

como “Maio Verde”. Em 2017, esse movimento percorreu várias cidades do Brasil, como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Juiz de 

Fora, dentre muitas outras. 

No Brasil, a questão da descriminalização das drogas ainda é um assunto tabu. 

Despenalizaram o uso da maconha, mas a posse, mesmo que para uso pessoal, não é 

descriminalizada. A Lei 11.343/06 não prevê a pena de prisão para o consumidor, inclusive 

para casos de reincidência, e o critério de distinção entre usuário e traficante não está 

especificado, logo, a decisão fica a critério do juiz, com base no art. 28. Ainda está em trâmite,  

no Senado Federal, o Projeto de Lei 514 que propõe o cultivo pessoal da planta para fins 

terapêuticos em quantidade não mais que suficiente para um tratamento com prescrição médica. 

É uma questão urgente do ponto de vista científico e médico. 

A complexidade das estruturas jurídicas no Brasil está posta pelo processo de ajuste, 

que precisa reforçar as políticas sociais. Considerando que a classe burguesa busca eliminar os 

antagonismos entre projetos de classe distintos visando construir um “consenso ativo”, essa 

reforma intelectual e moral cria uma subalternidade das classes impedindo que elaborem uma 

visão de mundo capaz de articular forças em defesa dos seus interesses. É um reflexo da cultura 

que pensa mais na classe e reforça as ações particulares ao invés de dar voz para as minorias ou 

coletivos. 

Exemplo disso é que recentemente o filho de uma desembargadora foi flagrado com 129 

quilos de maconha, 270 munições e uma arma de fogo sem autorização24. Esse réu foi 

                                                 
24 Disponível em:  

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/10/09/cnj-afasta-desembargadora-por-favorecer-

filho-acusado-de-trafico-no-ms.html Acesso em 23 de outubro de 2018. 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/10/09/cnj-afasta-desembargadora-por-favorecer-filho-acusado-de-trafico-no-ms.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/10/09/cnj-afasta-desembargadora-por-favorecer-filho-acusado-de-trafico-no-ms.html
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encaminhado a uma clínica particular após perícia de sanidade mental, e o CNJ afastou a 

desembargadora, em outubro de 2018, iniciando um processo administrativo disciplinar contra 

a magistrada. Enquanto isso, Rafael Braga responde por tráfico de drogas e associação ao tráfico 

por supostamente portar 0,6g de maconha e 9,3g de cocaína. Isso se acirra em sociedades como 

a brasileira, que possui características culturais conservadoras e autoritárias (CHAUÍ, 2000). A 

questão das drogas é um problema que precisa ser conhecido, aprofundado e desmistificado no 

país, que propaga o preconceito e o estigma acerca das drogas, penalizando alguns indivíduos 

devido ao contexto social, político e econômico. 

O modelo de regulamentação de drogas dominante desde o século XX é a proibição, o 

qual prevê sanções criminais para quem “produz, distribui ou consome determinadas 

substâncias listadas em convenções internacionais” (ARAÚJO, 2017, p. 64).  Esse modelo abre 

exceções para fins científicos, medicinais ou religiosos, entretanto, na prática, mesmo esses 

usos sendo legítimos são frequentemente reprimidos e há muitas dificuldades burocráticas para 

o avanço do conhecimento científico sobre a maconha. O termo despenalização é o modelo 

adotado pelo Brasil desde 2006, conforme Guia Sobre Políticas de Drogas. Nesse modelo, a 

pena de prisão é removida em casos que envolvem porte de drogas para consumo pessoal – 

conduta que permanece ilegal, mas esta sanção pode ter o cumprimento de penas alternativas, 

como advertência ou prestação de serviços comunitários, por exemplo. A descriminalização do 

uso, por sua vez, retira o tratamento criminal de quem consome drogas, podendo diminuir o 

estigma e facilitar o acesso do usuário a serviços de saúde.  

Na tabela a seguir é possível verificar a comparação dos modelos propostos pelo guia. 

Tabela 2 - Comparação dos modelos:  

 
Fonte: Droga é caso de Política. Plataforma Brasileira de Política de Drogas. 2018, p. 20.  



45 

 

 

No Brasil, como já citado, atualmente o que está em vigor é a Lei 11.343, de 23 de 

agosto de 2006, que dispõe sobre as políticas públicas sobre drogas e estabelece as normas para 

repressão do tráfico. Assim, a última modificação da lei prevê o fim da pena de prisão para 

usuários. Todavia, o indivíduo que for enquadrado como traficante, ou seja, aquele que 

"importar, vender, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente", conforme Artigo 33, poderá pegar pena de 5 a 15 anos de prisão. Devido a isso, 

quando se é flagrado com drogas ilícitas, cabe a autoridade policial, no primeiro momento, ou 

ao juiz, conforme o artigo 28, parágrafo 2, da lei 3.343/0625, avaliar se a droga destinava-se ou 

não para consumo pessoal, tendo como base as circunstâncias da abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Disponível em: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-toxicos-lei-11343-06#art-28. 

Acesso em 10 de outubro de 2018. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-toxicos-lei-11343-06#art-28
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3. ANÁLISE FÍLMICA: NARRATIVA, HUMANIZAÇÃO E TENSÃO 

A partir da história contada pelo documentário Ilegal: a vida não espera, os estudos 

para este trabalho levam à análise fílmica, observando a construção da narrativa, a humanização 

das personagens, as vozes do documentário - sendo a articulação que configura o modo de 

representação - explorando as perspectivas e as intenções de como a luta é representada. Neste 

capítulo, são abordados os conceitos teórico-metodológicos desenvolvidos a partir dos 

objetivos e que desencadeiam na análise. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que visa a análise 

da problemática acerca da ilegalidade e a quebra de paradigmas com o uso da maconha 

medicinal.  

As categorias de análise assim como os objetivos específicos deste trabalho abordam a 

tensão entre preconceito e legalidade do uso da maconha para fins medicinais no documentário, 

perpassando a função social do documentário perante o movimento nacional de luta pela 

legalização da maconha, a humanização das personagens na narrativa, que é constituída através 

dos recortes cotidianos, imagens e sons e a resistência política que ele representa,  a partir da 

articulação entre diversas vozes, desde as mães e especialistas da temática, médicos, 

representantes de órgãos públicos e pacientes. 

 

3.1 A ANÁLISE FÍLMICA E O OBJETO DE PESQUISA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa para abarcar o problema e objetivos propostos é 

a análise fílmica. A definição de uma análise não é tão simples e objetiva como possa sugerir, 

afinal, toda vez que se analisa algo parte-se do pressuposto que se é imparcial, porém em um 

documentário, como já citado no referencial teórico deste trabalho, trata-se de um ponto de vista 

carregando uma subjetividade objetiva que retrata e revela aspectos de acontecimentos em um 

filme. Autores como Vanoye e Goliot-Lété (1994), Penafria (1999), Jullier e Marie (2009) 

relatam a dificuldade de definir o que é uma análise fílmica, tendo em vista que pode-se 

considerar diversos e pontuais aspectos, por isso: 

Analisar um filme [...] é despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e 

denominar materiais que não se percebem isoladamente 'a olho nu', pois se é tomado 

pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para 'desconstruí-lo' e obter um 

conjunto de elementos distintos do próprio filme. (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, 

p.15). 

 

Nesse sentido, Penafria (2009) destaca que o processo de análise se dá em duas etapas 

fundamentais: “em primeiro lugar (...) descrever e, em seguida, estabelecer e compreender as 
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relações entre esses elementos decompostos, ou seja, interpretar” (PENAFRIA, 2009, p. 1), 

para então remontar o filme, aquele visto pelo viés analítico. Assim, a definição de análise 

converge no pensamento de que “para ler um filme não existe um código indecifrável, receita 

milagrosa ou método rígido” (JULLIER; MARIE, 2009, p. 16), compreendendo que há uma 

organização e uma sequência no filme, mas que é caracterizada por várias escolhas que 

retratam, configuram e expõem o todo. Analisar um filme: 

não é somente vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo tecnicamente. Trata-se de 

uma outra atitude com relação ao objeto-filme, que, aliás, pode trazer prazeres 

específicos: desmontar um filme é, de fato, estender seu registro perceptivo e, com 

isso, se o filme for realmente rico, usufruí-lo melhor (VANOYE E GOLIOT-LÉTÉ, 

1994, p. 12). 

 

O processo de análise de um filme, para os autores (1994), leva a entender que tudo que 

é visto, seja o conteúdo completo ou fragmentado, é parte de um processo que é desconstruído 

e reconstruído. Não há uma regra ou uma maneira de fazer uma análise, mas um processo de 

interpretação e compreensão do filme, como proposto por Penafria (2009), através da análise 

interna e externa. Os aspectos internos referem-se aos elementos da linguagem audiovisual que 

compõe o produto, e os aspectos externos estão ligados às temporalidades, isto é, o tempo da 

arte, que caracteriza o período em o filme é produzido, e também o tempo que o filme retrata, 

além do contexto, dos fatores sociais, políticos, econômicos em que está inserido, demonstrando 

valores morais e os respectivos juízos de valor a partir das percepções individuais ou coletivas. 

A análise fílmica é, portanto, uma técnica que permite descrever e interpretar o objeto 

de pesquisa, o que leva a compreensão do conteúdo para além do que é assistido. Trata-se, 

ainda, de um processo empírico, que não pode ser aplicado em um modelo pré-estabelecido ou 

padrão. O documentário, como citado no referencial teórico desta pesquisa, trata-se de um 

recorte de um acontecimento que é retratado pelas lentes de uma câmera. Desta forma, o 

audiovisual possibilita que as histórias sejam gravadas, seja pelas imagens em movimento, pela 

captação sonora de vozes, sons, ruídos ou silêncio, que contam e retratam a vivência e os 

contextos em que as pessoas estão inseridas. Um documentário pode ser: 

composto de várias vozes que se manifestam através das entrevistas, das fotografias e 

imagens de arquivo, das imagens contemporâneas, da voz over, no entanto, ele sempre 

irá constituir uma voz própria, a partir da conjunção dessas vozes, que irão produzir 

um significado que traduz o ponto de vista, apresentando o argumento ou defendendo 

uma causa do cineasta.” (MOMBELLI, TOMAIM, 2014, p.7) 

 

 

É nesse sentido que o documentário Ilegal: a vida não espera (Raphael Erichsen; Tarso 

Araújo, 2014), objeto de análise desta pesquisa,  registra a luta de mães pela regulamentação da 

maconha medicinal no Brasil. É a história de Anny, uma menina de cinco anos que sofre de 
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uma doença grave e que ainda não tem uma cura, ela tem a síndrome de CDKL526 e precisa do 

canabidiol (CBD), remédio derivado da Cannabis sativa,  pois a filha tem convulsões. São cerca 

de 60 por semana, ou seja, a cada duas horas ela tem uma nova convulsão. O filme é 

protagonizado por Katiele Bortoli Fischer, a mãe de Anny, que tenta falar com a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ter acesso ao canabidiol importado por ela dos 

Estados Unidos, mas trancado no Brasil por diversos motivos.   

Lançado em 09 de outubro de 2014, com 82 minutos de duração, o documentário entrou 

no circuito de salas de cinema, ainda percorre diversas mostras e exibições e está disponível na 

Netflix. Ilegal possui uma página no Facebook27 que tem 21 mil curtidas, e também está 

disponível no YouTube, mas de forma fragmentada. O longa, analisado por esta pesquisa, foi 

feito após uma reportagem para a Revista Superinteressante, em janeiro de 2014, realizada por 

Tarso Araújo, também diretor do filme. Após essa reportagem, Tarso também impulsionou a 

Campanha Repense28, uma iniciativa de conscientização sobre a maconha medicinal no Brasil, 

e gravou o curta-metragem de nome homônimo29- que divulgou o projeto e já teve cerca de 300 

mil visualizações. Esse processo de aprofundamento do tema ocorreu pela importância do 

assunto, já que a temática da maconha medicinal até então não tinha sido abordada amplamente 

pela mídia hegemônica. 

A expressão dos diferentes pontos de vista sobre o uso medicinal potencializa a 

informação e necessidade de discussão do tema através do documentário, que evidencia a 

lentidão da burocracia quando o eixo gira em torno da Anvisa e o estigma da sociedade ao tratar 

o tema como um tabu.  Tarso, após entrevistar a família Fischer, deu visibilidade à temática do 

tratamento alternativo com a Cannabis, o que possibilitou a discussão sobre a urgência da 

informação sobre a maconha medicinal. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 É uma condição genética rara que resulta no aparecimento precoce a dificuldade para controlar convulsões e no 

comprometimento grave do desenvolvimento neurológico. Fonte: https://www.cdkl5.com/  
27 Disponível em: https://www.facebook.com/ilegalofilme/ Acesso em de 20 de outubro de 2018. 
28 Projeto REPENSE - Campanha de conscientização sobre a maconha medicinal. Disponível em: 

https://www.catarse.me/REPENSE Acesso em de 20 de outubro de 2018. 
29 Curta-metragem do Projeto Repense - vídeo que trata de informação e debate em torno do uso da Cannabis 

medicinal. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CtJJ1pzMKxs&t=39s Acesso em 20 de outubro de 

2018. 

https://www.cdkl5.com/
https://www.facebook.com/ilegalofilme/?ref=br_rs
https://www.catarse.me/REPENSE
https://www.youtube.com/watch?v=CtJJ1pzMKxs&t=39s
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Figura 3: Arte da divulgação do filme Ilegal: a vida não espera 

 

Fonte: Divulgação (2014). 

 

A ilegalidade é um processo contado ao longo do filme, e, no decorrer das dificuldades 

e empasses, são apresentadas a vivência e a luta de Katiele Bortoli e Norberto Fischer, os pais 

de Anny; de Margarete e Marcos Brito, os pais de Sofia; de Camila Guedes, mãe de Gustavo 

(sendo Anny, Sofia e Gustavo crianças que sofrem epilepsias graves); de Juliana Paolineli que 

tem um problema raro na coluna e teve que implantar uma bomba de morfina, mas só teve alívio 

da dor ao começar a fumar maconha; e de Thaís Carvalho, que só teve melhora dos sintomas 

da quimioterapia com a maconha, mas seu marido Jairo Carvalho foi processado por tráfico 

internacional de drogas, mesmo alegando fins medicinais. 

A estrutura do documentário é dividida em três eixos temáticos: a história dos pacientes; 

a burocracia brasileira na dificuldade de ter acesso ao CBD e THC; e o movimento de luta pela 

regulação do uso medicinal da maconha. Sendo assim, baseado nos conceitos tratados no 

referencial teórico e conteúdos expostos pelo documentário Ilegal, a análise fílmica está 

dividida em três categorias de análise: a humanização das personagens na narrativa; a tensão 

entre preconceito e legalidade do uso da maconha para fins medicinais; e a resistência política 

desenvolvida no filme.  

A partir da escolha das categorias de análise, é possível enxergar o documentário na sua 

integridade apesar de ter eixos temáticos concisos e independentes no filme. O infográfico sobre 

a estrutura do documentário Ilegal, (conforme figura 4) é um exemplo que facilita o processo 

de interpretação deste processo complexo de análise fílmica, o que possibilita também uma 

leitura visual que redimensiona como a montagem do documentário foi feita, que compõe e 

unifica a narrativa apresentada no filme. 
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Figura 4: Infográfico sobre a estrutura do documentário Ilegal 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

A visualização desse infográfico permite a percepção da importância dos elementos 

audiovisuais, como a utilização do filtro digital verde nas imagens em movimento e a captação 

de ruídos, sons ambientes ou silêncio que compõe este documentário. Além disso, a estrutura 

do filme é feita a partir das entrevistas, ou seja, as vozes dos entrevistados, intercalados de 

imagens, que demarcam momentos ao longo do desenvolvimento das histórias e da construção 

fílmica. 

Além disso, a complexidade do filme, a partir de elementos audiovisuais, evidencia e 

mescla os modos de representação do documentário. Por narrar o cotidiano das famílias, por 

abordar as audiências, e por evidenciar as ligações que são um fio condutor do filme, por 

exemplo, o documentário é observativo. Já pela estética audiovisual, pelo uso de cores, pela 

forma que captura as imagens e a forma que dá sentido na montagem junto de sons, o 

documentário é poético. Além desses modos de representação, o filme também é expositivo, 

quando entrevista pessoas, profissionais e fontes oficiais. Neste âmbito, por mais que seja 

possível ter mais de um modo de representação a exposição é o que sobressai os diversos pontos 

de vista sobre a temática da maconha medicinal é o que demonstra mais força, seja na resistência 

política ou nas escolhas de montagem e construção narrativa do documentário analisado. 
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3.1.1. A humanização das personagens na narrativa 

 

A primeira sequência do filme aborda a luta das mães a partir de histórias de vida de 

cada uma. A primeira cena é construída pela ambientação da ligação feita por Katiele Fischer 

para a Anvisa. Em poucos segundos que a tela se mantém preta, ouve-se o som do telefone 

sendo discado e, então, a primeira imagem que surge na tela é poética, que aos poucos permite 

perceber que se trata de uma criança mergulhando, a partir do ponto de vista de uma câmera 

submersa na água. A imagem possui uma coloração (filtro) verde e utiliza planos fechados que 

mostram pequenos detalhes da menina Anny, enquanto a voz da mãe no telefone procura 

entender o porquê não consegue ter acesso a importação de um produto feito dos Estados 

Unidos, o canabidiol, que é proibido no Brasil. Durante a ligação - fio condutor deste filme - é 

possível identificar a necessidade da urgência do medicamento, chamado pela mãe na ligação 

de “suplemento alimentar”, que zera as convulsões diárias da filha. 

A escolha por aplicar um filtro digital de cor verde nas imagens em movimento 

caracteriza, além de um recurso estético simbólico que remete à maconha, a função de ênfase 

subjetiva junto da seleção dos planos, dos enquadramentos e dos sons utilizados no filme. A 

psicologia das cores defende que conhecemos mais sentimentos do que cores. Dessa forma, 

diferentes cores produzem efeitos distintos, ou seja, “o mesmo verde pode parecer saudável, 

venenoso, ou tranquilizante” (HELLER, 2007, p. 18). A mesma cor representa algo diferente 

para cada sujeito, mesmo que seja um sentido contraditório. Neste caso, pode-se dizer que o 

início com a cor alterada e planos não tão comuns vão influenciando a percepção de quem 

assiste ao filme. 
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Figura 5: Estética do filtro digital verde

 

Fonte: Frame retirado do documentário Ilegal: a vida não espera. 

  

Nenhuma cor detém um significado definido e concreto, mas o efeito de cada uma está 

ligada ao seu contexto. A cor verde (conforme figura 5) traz uma natureza viva, que retrata 

esperança, crescimento, renovação e a busca pela liberdade e pela saúde. Ao longo do filme, é 

possível perceber sequências em que o filtro verde é utilizado como recurso para destacar a 

narrativa, assim como o uso de sons ambientes, como, por exemplo, a trilha que é contínua e 

decrescente durante a ligação, e os ruídos que compõe a narrativa, como nos minutos iniciais 

que mostram o passado da família com imagens de arquivo, e que Katiele conta a respeito da 

primeira convulsão da filha, do diagnóstico da doença, da descrença que a descoberta gerou, já 

que não havia muitas perspectivas de melhora da saúde de Anny. 

Além disso, as imagens de arquivo pessoais ajudam a compor a dimensão social e a 

compreensão do passar do tempo na vida das personagens conforme a narrativa desenrola-se. 

Os primeiros passos de Any, por exemplo, e alguns momentos em família com a irmã, além de 

mostrarem o crescimento da menina, acompanham a luta contra a doença que também segue se 

desenvolvendo. O arquivo aqui é utilizado na recuperação desses sentimentos entre mãe e filha 

e mostra o relacionamento das duas na mesma medida em que manifesta os desejos e as 

necessidades de uma mãe que é capaz de qualquer coisa para salvar a filha. 
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Figura 6: Sequência de cenas de arquivo de Anny. 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora - frames retirados do documentário Ilegal: a vida não espera 

  

A sequência de imagens de arquivo (conforme figura 6) denota o sentido do tempo 

cronológico da vida da menina, que de acordo com as doses de CBD ilegalmente apresenta uma 

melhora significativa na redução de crises convulsivas. Anny não interagia, não falava, não 

conseguia caminhar sozinha. Essas imagens retratam, além do crescimento da criança, as 

dificuldades da família. Ademais, as imagens acompanhadas de som, seja pelos ruídos ou pelo 

som ambiente, como no tombo de Any, o silêncio de Katiele, e demais momentos que 

demonstram a importância e a urgência que a maconha medicinal expressa, ou seja, a alternativa 

de tratamento para o caso da menina.  

Já as sonoridades, do mesmo modo que essas imagens, marcam determinados 

momentos, como o tombo de Anny enquanto a mãe fala que com três anos ela conseguiu andar 

pela primeira vez, mas, devido à doença, “em quatro meses perdeu tudo que ela tinha 

conseguido em três anos”. A trilha que é suave até então destoa, e aumenta a intensidade, o que 

torna a narrativa mais tensa na problemática e no desespero da mãe.  

O desenho de som do filme contribui para uma ressignificação de sentido junto das 

imagens e vozes da narrativa, exemplo disso é o trecho (08:59) que Anny ingere o canabidiol, 

de uma forma natural. Os ruídos que acompanham os movimentos da cena do uso do CBD não 

são evidenciados como uma droga, mas como uma alternativa viável e real.  

Ademais, a trilha e os ruídos são determinantes e específicos na trama. No momento em 

que Katiele relata que o tratamento com CBD já reduzia as convulsões, mesmo com poucas 

aplicações, e que então a família decidiu importar o produto novamente de maneira ilegal, a 

trilha favorece essa construção de sentidos, que denota o elo social entre os sujeitos. Katiele 

conta que “essa encomenda desapareceu, ficou retida e a alfândega encaminhou para a Anvisa 

que logo em seguida nos mandou um telegrama”, nesse instante, há um trecho em que a trilha 

é expressada de forma intensificada, seguida de um momento de silêncio carregado de 

significados, que demonstram a problemática da vivência desta família. A complexidade do 

cotidiano, através do silêncio acompanhado de mais uma ligação: “(silêncio)... Você ligou para 

Anvisa”. 
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O uso do som ambiente também caracteriza a singularidade do documentário e a 

preocupação de expressar as vivências dessas famílias por meio de sons específicos. A ida ao 

aeroporto para verificar a chegada da importação do CBD para o Brasil é outra cena marcada 

pelo recurso de sons ambientes, como o barulho das chaves, da porta do carro, do alarme, dos 

passos, do vento, da mudança de ambientes, dos ruídos das pessoas em locais públicos. O som 

catastrófico com a indignação de Norberto, pai de Anny, com a burocracia brasileira, revela, 

além das expressões faciais, através do silêncio neste trecho, a impotência dos pais perante o 

grave problema de saúde grave de Anny junto das dificuldades para conseguir o tratamento. 

Uma das cenas chocantes do documentário é o momento em que Katiele, ainda na 

ligação com a Anvisa, não consegue nenhuma resposta, e, assim que desliga o telefone Anny 

tem uma convulsão. Os sentimentos de incapacidade e agonia da mãe ao ver que a filha precisa 

de um tratamento que ainda não é uma cura, mas é uma alternativa viável que ajuda, são 

marcados de maneira pontual. O silêncio de Katiele diz muita coisa. Ele, na verdade, grita alto. 

Nesse trecho, além do olhar afetuoso da mãe para Anny, é possível perceber o problema que 

vivem. Seja na dor, na preocupação ou na frustração das duas personagens.  

A mãe que é impedida de tratar a própria filha, por inúmeras questões e interesses que 

sobrepõe o uso medicinal da maconha no país, repete a frase: “forte e corajosa”, para Anny. 

Mas o sofrimento da menina também é o de Katiele, assim como de muitas pessoas que têm 

doenças tratáveis ou amenizadas com a Cannabis, entretanto não conseguem um tratamento 

digno e adequado. E neste trecho, a busca de Katiele mesmo que com uma precisa descrição, 

seria incapaz de contar com a mesma intensidade a coesão e força desse silêncio momentâneo, 

que demonstra toda a humanidade que existe nessa relação entre mãe e filha. Além, de retratar 

a condição de medo, repressão ou julgamento - evidenciado neste contexto da ilegalidade. 
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Figura 7: Cena que Anny tem uma convulsão. 

 

Fonte: frame retirado do documentário Ilegal: a vida não espera. 

 

Nesta cena, o som ambiente caracteriza os movimentos e sensações. A maneira que as 

mães lidam com a situação da ilegalidade, a forma que é possível ouvir a respiração sufocada 

de Anny após uma crise, os gemidos intercalados pelo silêncio e a fala da mãe neste trecho 

manifestam-se de maneira particular. Esses detalhes sonoros são um fator que contribuem para 

a construção narrativa do filme, que no seu decorrer apresenta os pontos de vista acerca da 

maconha medicinal. O silêncio é um importante elemento sonoro que tanto neste trecho como 

em outros potencializa a força das histórias de vidas ao passo que exterioriza aspectos íntimos 

das personagens, mostrando o lado sensível e humano de cada um. 

Além disso, o uso de imagens poéticas produzidas a partir do cotidiano das personagens, 

sobretudo as que são crianças, reforça o olhar para a condição delas a partir da força simbólica 

que as imagens carregam. Por exemplo, é aos poucos e por meio de planos fechados e planos 

detalhes que a menina Anny é retratada, com aspectos intimistas que apresentam a história dela. 

Enquanto a mãe fala ao telefone, as partes deste enredo são reveladas da mesma forma que o 

conflito vivido é desenvolvido. A introdução é complexa no sentido que expressa muito em 

pouco tempo. São dois minutos de apresentação que destacam imediatamente o problema e o 

ritmo adotado pelo documentário. 

Outra personagem é Margarete Britto. A mãe da Sofia conta sobre as dificuldades do 

diagnóstico tardio da filha de 5 anos, que assim como Anny, tem CDKL5, uma síndrome sem 

cura, e com epilepsia de difícil controle. As convulsões que podem ser diárias, em Sofia 
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começaram com 35 dias de vida, e é um medo constante retratado no filme de maneira 

abrangente. A família Brito relata como descobriu o tratamento alternativo do CBD, após 

inúmeras tentativas de tratamentos. Os efeitos do CBD sobre a doença, sobre os quais havia 

estudos científicos, mas não no Brasil, fez com que em 15 dias zerasse as crises de uma menina 

americana com caso semelhante ao das personagens do documentário. Foi então que a família 

Brito decidiu apostar na tentativa compartilhada com a família Fischer. 

A humanização da personagem, neste caso, é construída na sequência de apresentação 

de Sofia (5 anos), a partir da entrevista de sua mãe, Margarete. Diferentemente de Anny, a 

história de Sofia é construída a partir de imagens que saem do privado e se estabelecem na sua 

relação com espaços públicos. As cenas são justapostas utilizando muitos planos conjuntos e 

gerais que ambientam o cotidiano de Sofia. Outro recurso adotado no filme é a profundidade 

de campo que é ampliada significativamente, considerando que essa profundidade de campo é 

influenciada pela maneira direta e proporcional da quantidade de luz, utilizada para deter a 

atenção do espectador quando expressa as emoções nos planos. Outro elemento é a distância 

focal que determina a lateralidade, indicando “a amplitude do campo visual de um lado a outro” 

(JULLIER; MARIE, 2009, p. 29), o que gera sentidos tanto em objetos quanto em personagens. 

O sentido, neste caso, é a busca por uma vida normal para Sofia dentro das limitações impostas 

pela doença. 

 

Figura 8: apresentação de Sofia e Margarete Brito. 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora -frames retirados do documentário Ilegal: a vida não espera 
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O pai de Sofia, Marcos Langenbach, aborda a importância dos resultados que o remédio 

tem em contraponto com a impossibilidade de poder usá-lo: “Você vai saber que tem um 

remédio, mas você não vai fazer nada?”. Os pais defendem que apesar de ser ilegal, é um direito 

fazer isso pelos filhos, assim como Katiele, que diz: “faz bem para ela, dá qualidade de vida, e 

isso que importa”. Esses trechos, utilizam a narrativa como instrumento para expor a condição 

da realidade, ou ponto de vista dos pais perante o que vivem. Há um registro de diálogos 

individuais que convergem no pensamento coletivo, “até que ponto é ilegal?” Sendo que 

caracteriza a humanização desses personagens que tem angústias em comum. 

Camila Guedes, mãe de Gustavo (1,3 anos) fala que “depois que assistiu ao curta-

metragem Ilegal, aquilo se tornou mais real, se tornou uma coisa mais humana”. Gustavo tem 

a síndrome de Dravet, e a expectativa dos pacientes é muito baixa, tanto que somente cerca de 

60% dos pacientes chega até aos 6 anos de idade. Este estigma sobre falar de maconha é 

abordado nas cenas, enquanto a mãe questiona se o CBD estivesse presente em outra planta não 

seria ilegal. A referente sequência, construída a partir da voz de Camila, utiliza de recursos 

estéticos, como o uso de planos fechados e a mesma paleta de cores, que representam o processo 

de aprendizados, como os pequenos passos de Gustavo aprendendo a caminhar, o registros de 

hábitos, gestos, de como os personagens agem, caracterizando a humanização através de 

detalhes simbólicos como o olhar de Camila e a comparação da maconha com o abacaxi. 
  

Figura 9: Trecho que faz alusão da maconha com o abacaxi.  

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora - frames retirados do documentário Ilegal: a vida não espera 

  

Ao retratar a luta, a audiência é um aspecto que possibilitou a visibilidade do tratamento 

alternativo, e com isso mais pessoas souberam da possibilidade de usar o CBD. Com o 

lançamento da Campanha Repense, e devido a ampla midiatização da história de Anny em 

programas como Fantástico e Encontro com Fátima Bernardes da Rede Globo, e Jornal da 
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CBN, as mães tiveram espaço e voz na mídia de massa. Essa midiatização permitiu que a 

visibilidade do assunto garantisse a importação do CBD por Katiele, mas a Anvisa ainda não 

permitia a comercialização, nem garantia a prescrição médica. Afinal Anny é uma das pessoas 

que sofrem de epilepsia, esse frequente transtorno neurológico que atinge cerca de 50 milhões 

de pessoas no mundo, e 340 mil casos novos ao ano30 (estimativa de incidência anual de 

190/100.000).  

A mãe de Gustavo questiona o contexto dessa luta e a questão do acesso à medicação, 

além do preconceito que é outro ponto fundamental do filme. Nesse viés, Camila, fala que se 

ela, que reside em Brasília, “com a Anvisa na minha esquina, demorei um mês para conseguir 

trazer o CBD para três meses [de uso] para meu filho”, como deve ser para outras mães: “mas 

e as mães que vivem nos rincões do país? E a dona Maria que mora no interior do Rio Grande 

do Sul? E a dona Zezinha que mora no interior do Ceará, como ela vai fazer?”, evidenciandoa 

dificuldade e o tempo que se leva para conseguir a medicação, mesmo depois que Katiele 

conseguiu a autorização judicial, e “abriu as portas” para outras mães. Além disso, Camila 

afirma que o estigma do tratamento acontece pela falta de conhecimento, sendo que "eu já dou 

três drogas para um bebê de um ano e três meses, por que não o CBD?". Isto posto, a fala de 

Camila reforça que são as mesmas dores, mas com diferentes endereços. 

A apresentação de Juliana Paolinelli que tem dores crônicas e precisa de THC (Tetra-

hidrocanabinol), segue o ritmo do filme com a troca de planos e exposição de aspectos 

simbólicos da narrativa a partir dos planos fechados, como a comunicação com a filha, a espera, 

a intensificada rotina da personagem com as filhas, a troca de olhares e afetos, a expressão dos 

sentimentos. A caracterização da humanização dessa história se dá pelo propósito, pois Juliana 

apesar de compreender as suas limitações não faz com que isso seja um fator delimitante. A 

narrativa expressa a cumplicidade de Camila com o filho, imposta pela ilegalidade. Há também 

uma valorização estética, como o uso de câmera na mão, que demonstra a realidade conturbada 

contra o tempo e o contexto que é imposto à personagem, que se submete a ilegalidade para 

diminuir a própria dor.   

Juliana tornou-se a primeira pessoa no Brasil com autorização para importar Sativex, 

extrato de maconha contendo THC. Ela mesma que pesquisou e encontrou sobre o uso da 

maconha para dor neurológica, mesmo após colocar o implante de morfina no corpo. Quando é 

abordada a vida de Juliana, além das imagens do cotidiano que humanizam a sua história, o 

                                                 
30 Projeto de Epilepsia e Psiquiatria (PROJEPSI), Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clínicas, Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 2005. 

Disponível em: http://www. scielo.br/pdf/rbp/v27n4/a13v27n4.pdf. Acesso em 10 de outubro de 2018. 

http://www.scielo.br/pdf/rbp/v27n4/a13v27n4.pdf
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documentário também adota um caráter informativo ao deixar a tela preta, já que o tema muda 

do CBD para o THC, explicando que “é um composto da maconha que produz efeito psicoativo, 

ele é responsável por outras propriedades medicinais da planta”.  

 

Figura 10: Ambientação da história de Juliana.  

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora - frames retirados do documentário Ilegal: a vida não espera 

 

A história de Juliana aborda a maneira que ela conseguiu lutar para ter uma vida sem 

dores. Depois de ingerir tantas outras drogas (remédios fortes e controlados), ela relata a 

dificuldade e o preconceito que sofre por fumar maconha, pois precisa se esconder, uma vez 

que as pessoas pressupõem que ela é “maconheira” e se afastam ou a encaram. Juliana conta 

que achou muitos casos clínicos parecidos, por isso leu sobre a maconha para dor neurológica.  

Como “sentir dor virou o normal”, o ato de fumar, para ela, é a maneira de conseguir realizar 

as atividades, voltar a ter leveza, parar os espasmos do corpo e seguir a vida ao lado de duas 

filhas Julia e Ana. “A maconha é a única coisa que ajuda, é a única droga que efetivamente 

ajuda”. Como paciente, conta que no plano de saúde só havia a possibilidade de colocar a bomba 

de morfina, mas não de retirar: “é uma coisa que viciou, acabou, morre ali”, embora essa já não 

surtia mais efeito. 

A luta de Thaís, Jairo e Gaia também teve melhora com a maconha. Depois de vencer o 

câncer de ovário de Thaís, que “é um dos mais agressivos que tem, apenas 30% dos pacientes 

sobrevivem”, a família enfrentou uma acusação de tráfico internacional de drogas por importar 
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sementes de maconha. Mas “a coragem de plantar foi maior que o medo”. A ambientação da 

história, assim como a das demais famílias, evidencia o cotidiano de cada indivíduo. A 

humanização a partir das imagens mostra a curiosidade de Gaia, a luta de Thaís, e a esperança 

de Jairo, que acontece na maneira como os personagens são apresentados. A vida em risco é 

expressada tanto pela voz, que relata esses percalços e sufocos da personagem, quanto pela 

sequência de planos que ao mesmo tempo que é pessoal e íntimo, também situa a noção de 

tempo espaço, em aspectos como a visão do barco, a corrida de Gaia em meio a floresta, o 

abraço do casal, o café passando e a simplicidade desta família.  

 

 Figura 11: Sequência de planos que humanizam a história de Thaís.  

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora - frames retirados do documentário Ilegal: a vida não espera 

 

Ao ver o sofrimento da mulher, com os severos efeitos colaterais provocados pela 

quimioterapia, a preocupação com a filha que nasceu e foi direto para UTI, Jairo Carvalho 

decidiu importar sementes de maconha, uma vez que a cannabis aliviava dores e enjoos. Thais 

Carvalho está livre do câncer no ovário, mas o marido é acusado de tráfico internacional. A 

história dos moradores de Belém trata a reflexão sobre o uso terapêutico da planta. “Eu prefiro 

estar atrás das grades, mas saber que a minha esposa e a minha filha estão bem, do que, de 

repente, ter cruzado meus braços. Hoje estaria aqui me perguntando se valeu a pena cruzar meus 

braços e ver a minha esposa morrer”, relata Jairo. 

Thais descobriu a doença após o nascimento da filha. No primeiro ciclo de 

quimioterapia, teve que adiar o tratamento devido aos efeitos colaterais. Na busca por melhorar, 

diferentes médicos e remédios não obtiveram sucesso no controle dos sintomas. Assim, a 

maconha foi uma tentativa de opção para o tratamento. Na prática, usuários não são presos, mas 

não foi o que aconteceu neste caso retratado no documentário. 
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São personagens de histórias complexas que apresentam uma multiplicidade de 

características. O documentário Ilegal apresenta a luta de mães, mostrando os aspectos sociais, 

ideológicos, morais e pessoais de cada família. Exemplo disso é a naturalidade das mães com a 

Cannabis, em que os pais falam dos pontos de vista que tinham e/ou que a sociedade impõe 

antes mesmo de conhecer o tratamento alternativo. Além disso, aspectos como a frustração da 

falta de medicamentos para a doença, a falta de conhecimento dos médicos brasileiros, a 

burocracia para ter acesso a medicação, e o preconceito da sociedade salientam ainda mais a 

necessidade das mães de ajudar seus filhos. É impossível não destacar a capacidade de se 

colocar no lugar do Outro que o filme propõe. Outro este que poderia ser qualquer pessoa.  

 

3.1.2 A tensão entre preconceito e legalidade do uso da maconha para fins medicinais 

 

O tratamento com a Cannabis sativa, pouco conhecido no Brasil, não tinha ainda uma 

comprovação científica que melhoraria o quadro médico de Anny, mas tendo em vista a 

significativa melhora “de 60 convulsões para 19”, os pais resolveram encarar a burocracia e as 

dificuldades na alternativa de propiciar a qualidade de vida para a filha.  “A imagem que é 

passada pra gente, desde criança, é que isso é uma droga, e não pode chegar perto porque é do 

mal”, afirma Katiele. Norberto, pai de Anny, não acreditava que o tratamento teria efeito, mas 

Katiele diz que “uma possibilidade acaba com qualquer preconceito”. 

Quando o uso começou a ter efeitos significativos, a encomenda seguinte, ainda ilegal, 

não chegou, e foi bloqueada pela Anvisa, que enviou um telegrama para a família Fischer. 

Então, Katiele liga para órgãos como Anvisa inúmeras vezes tentando entender a resolução da 

importação, até que a atendente encaminha para os Correios e afirma que terá que esperar mais 

cinco dias úteis para ter uma resposta, mas não o produto. 

Em seguida, a frustração de Katiele, marcada pelo silêncio, seguida pela tensão que a 

convulsão de Anny gera, é comentada por Eduardo Faveret, neuropediatra como: “uma 

sensação de morte iminente. No caso dessas epilepsias graves você vê o seu filho não se 

desenvolvendo ou regredindo o desenvolvimento.” A ida no hospital é um processo árduo para 

as famílias, que constantemente precisam de respostas e acompanhamento. De um lado é o 

desespero dos pais para uma expectativa de melhora dos filhos, e, de outro, a pesquisa e a 

preocupação com as questões que envolvem o processo. Assim como o preconceito do uso da 

maconha só reforça e estereotipa o uso, mesmo que seja para fins medicinais, a burocracia 

brasileira não permite os avanços científicos. As duas questões, o preconceito e a burocracia, 
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contribuem para a demora nas respostas de Katiele. O neuropediatra, Eduardo Faveret, afirma 

que “mães e crianças merecem que a gente possa estudar e acompanhar o uso do canabidiol”. 

A voz de parlamentares, como Jean Wyllys31 (PSOL - RJ), e de médicos, como Drauzio 

Varella, expõem e redimensionam a proposta do documentário que não é apenas desmistificar 

a droga, mas mostrar a história de uma mãe que luta para salvar a vida da filha. Através das 

ligações telefônicas - “meu inimigo não tem rosto, não sei pra quem ligar, com quem devo 

falar” - como diz Katiele, que constrói um percurso atrás de respostas, “e por mais que trace 

caminhos e ligue para as pessoas, não consigo saber uma coisa simples: quanto tempo [para 

conseguir o remédio ou a  sua liberação]?”. Afinal, a burocracia brasileira, neste caso, não se 

dá somente em um órgão. Sobre a dificuldade de obter entendimento e conseguir a liberação do 

tratamento, o pai de Anny, Norberto, fala que se trata de uma luta delicada, já que a família 

“tem consciência que o produto faz bem, é positivo, mas isso mexe com valores morais”. 

Ao mesmo tempo que os médicos lutam ao lado das mães para terem direito à pesquisa, 

também vivem um impasse entre a solução de diagnósticos e tratamentos e a proibição da 

substância, na prescrição, por exemplo. Ao ouvir que “o CBD é a única opção hoje”, as mães 

querem o uso. E, rapidamente, devido a condição de saúde dos filhos. Mas os médicos não 

querem colocar isso no papel, mesmo que a Anvisa precise desta prescrição médica para 

permitir a “importação”. A mãe de Gustavo, nesta situação, teve que procurar outra médica, 

Cláudia Bueno, que já era médica pediatra da família e relata que “é cultura da faculdade de 

Medicina achar que isso é apenas uma droga ainda”, mesmo que a maconha esteja sendo 

estudada como “um óleo, é uso medicamentoso”.  

Outra questão relatada por profissionais é a grande influência da indústria farmacêutica 

acerca da maconha medicinal e dos medicamentos biológicos, afinal, ela é barata, de fácil 

acesso, e se fosse implementada, mesmo em pequenas escalas, acabaria com muitas vendas de 

remédios controlados de alto custo e da demanda/procura. Desta forma, a proibição da maconha 

no Brasil implica questões sociais, políticas e econômicas. Para a importação para uso 

medicinal é necessário fazer uma solicitação à Anvisa, devidamente protocolada por um 

médico, mas qual o profissional irá receitar um remédio proibido para seu paciente, expondo-

se ao risco de perder seu registro médico? É como uma ponta de um iceberg que ainda envolve 

                                                 
31 Deputado que propôs o Projeto de Lei do Senado 7270/2014, que regula a produção, a industrialização e a 

comercialização de Cannabis, derivados e produtos de Cannabis, dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas, cria o Conselho Nacional de Assessoria, Pesquisa e Avaliação para as Políticas sobre 

Drogas, alterando as leis nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 8.072, de 25 de julho de 1990, e 9.294, de 15 de julho 

de 1999 e dá outras providências. 
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os interesses das grandes empresas farmacêuticas, que não lucrariam com um remédio que não 

possui patente, como o canabidiol. 

Neste âmbito, a pesquisa também é prejudicada, pois conforme as entrevistas, “é muito 

difícil ter acesso ao material para a pesquisa, e mesmo quem quer estudar, tem muita dificuldade 

para encontrar a droga. Então, pelo trabalho, alguns médicos nem tentam”, afirma Dr. Mark 

Ware, médico pesquisador da Universidade McGill (Canadá) em conferência cujo trecho é 

usado ao final do documentário. Além do problema com os grandes laboratórios, o 

farmacologista da Universidade britânica de Reading, Benjamin Whalley, aponta a importância 

da discussão do assunto: “não quero que as pessoas entendam que a gente já sabe como a droga 

funciona, nós não sabemos”. Nesse sentido,  Dr. Carlos Henrique Silva, médico do Instituto 

Nacional do Câncer, retrata que sobre esse “conhecimento até talvez tenham [médicos], mas a 

discussão não existe porque não tem como aplicar isso na clínica, então conversar em teoria 

não é o usual”. O pensamento dos pesquisadores converge na dificuldade e importância de 

pesquisa para acompanhar e tratar as respectivas doenças com o uso da Cannabis. 

Outro viés que o filme aborda é a questão do estigma como “maconheiro”. Este 

estereótipo já pressupõe, segundo Dr. Mauro Aranha, vice-presidente do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), que “a partir disso se desencadeia no 

sentimento das pessoas e do próprio médico, essa cultura brasileira do temor reverencial de uma 

droga que, a princípio, vai lesar”. Após a importação legal feita pela família Fischer, para 

Katiele “deixou de ser o canabidiol pra Anny, começou a ser a maconha medicinal como 

tratamento para várias outras coisas, que ninguém quer falar”. Sendo assim, além do CBD, o 

THC é usado como alternativa para quem já faz quimioterapia, para quem tem dor crônica. A 

maconha “tem um leque imenso de usos que as pessoas não estão dispostas a ouvir e saber”, 

pontua Katiele. 

Esse processo de exclusão e pertencimento é evidenciado por Juliana nas questões que 

compreendem a representação e os estereótipos, já que ela fuma maconha e queria “pertencer a 

sociedade sem o estigma da maconheira”. O mesmo acontece com Thaís, em relação ao uso da 

maconha: “existem sementes específicas para cada tipo de problema”, mas esse ato de plantar 

foi tratado como um crime hediondo. A questão da ilegalidade da maconha e a proibição da 

importação não é simplista, e é questionada ao longo do filme, pois o estigma impede a 

implementação de políticas públicas que preveem o uso medicinal, dificulta o acesso à 

informação de pessoas que até então desconhecem o assunto, e continua reproduzindo um 

discurso hegemônico de que drogas, não importa quais, são ruins e matam, não mostrando que 

é uma alternativa para um tratamento. Devido a isso, o direito à pesquisa do uso do canabidiol 
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é outro ponto fundamental que trava no preconceito, pois, como relata o médico psiquiatra, 

Antônio Siqueira, “quem não estuda já é contra”. 

Tendo em vista que é um produto controlado, a Anvisa bloqueou a entrega da 

importação do CBD, mesmo que durante a ligação Katiele relate que tem uma autorização 

médica (mesmo sendo contra as normas médicas da época, indicando a cassação CRM/2010). 

Mas a Anvisa não pode solucionar, então as mães vão até os Correios procurando respostas. 

As mães são conscientes que estão traficando o produto. Mas será que o delito cometido 

por elas é um crime? O curta-metragem Ilegal propõe a população repensar sobre a maconha 

medicinal. A terapia é proibida no Brasil, mas conhecida e usada em diversos países: Canadá, 

Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Israel, entre outros. No Brasil, quase 

ninguém sabia disso.  

A dicotomia entre o preconceito e a legalidade se estabelece em relação ao que as 

pessoas podem ter acesso, no caso, o canabidiol ou a informação sobre seu benefício. A 

ilegalidade não permite que as pessoas consigam ter acesso a um tratamento de CDB e as leva 

a continuar a busca por um medicamento legal, que também é um tipo de droga, mas que não 

tem o mesmo efeito do CBD, ou, então usam a maconha de forma ilegal sem controle médico. 

Além disso, a falta de conscientização sobre a importância de se debater o uso medicinal da 

maconha e seus derivados e a dificultação pelos interesses políticos no Brasil impedem avanços 

que caracterizam essa tensão entre legalidade e preconceito. 

 Isto é exemplificado na decisão judicial do caso de Anny, que teve a liberação da 

importação para o uso do canabidiol, embora, o juiz, na sentença, tenha afirmado que não fazia 

apologia ao uso terapêutico da maconha ou a liberação para qualquer fim. Antônio Zuardi, 

biólogo e pesquisador da USP, um dos entrevistados do documentário, salienta que esse avanço 

feito na insistência de Katiele resultou no “que a ciência não conseguiu fazer, [mas] uma mãe 

conseguiu”. 

No documentário, a ida ao aeroporto para buscar a importação da família Fischer é um 

ponto expressivo da luta. A partir dessa busca, a estética e o ritmo da narrativa com enfoque na 

busca dos pais por respostas expressa a preocupação de Katiele, que além de procurar a 

medicação para Anny, depois da autorização judicial, questiona a cidade que não tem aeroporto, 

que não tem uma Receita Federal, e se pergunta qual a possibilidade das pessoas conseguirem 

uma coisa simples que detém tantos interesses: “cada hora é uma coisa”. Os pais são 

condicionados a uma situação de desleixo de vários órgãos. Eles vão buscar a medicação após 

uma autorização judicial, que foi possível apenas pela grande mobilização social que a família 

ganhou e pela empatia da sociedade que enxergou e abraçou a causa. Essa frustração pela 
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demora resulta no questionamento do pai Norberto: “o que vale mais? Uma burocracia ou uma 

vida?” 

Outro ponto determinante na trama é a reunião do dia 29 de maio de 2014 - Reunião 

Pública, em que a Anvisa avaliou se era viável e pertinente mobilizar um dos compostos 

presentes na espécie vegetal Cannabis sativa para uma lista de produtos controlados e quais 

seriam as consequências dessa mobilização. No trecho, a Anvisa negou o pedido, alegando que 

não há uma procura que justifique tal decisão, e isso gerou tumulto e repercussão na mídia, que 

ouviu a reclamação dos pais sobre a burocracia brasileira de forma contundente. 

Esses trechos em que o documentário retrata o ponto de vista das famílias contra o 

sistema burocrático indicam uma narrativa que fomenta, além das necessidades individuais e 

coletivas, a discussão sobre a regulamentação dos produtos à base de maconha, que é necessária 

uma vez que representa um avanço científico, assim como a quebra de estigma e atraso acerca 

da droga. Desta forma, os pacientes poderão ser beneficiados pela regulamentação, que 

possibilita a pesquisa e conhecimento sobre a medicação e seu respectivo uso.32 

 

 

3.1.3 Resistência Política em Ilegal: a vida não espera 

 

A legalização da maconha é uma linha pela qual o filme segue na essência. Ilegal, além 

de propor debate, chega até duas questões primordiais: até que ponto o mero preconceito da 

sociedade impedirá a evolução significativa de uma doença, violando um direito do paciente de 

ter acesso a medicação, e até que ponto o Estado deve ou não ditar as regras de algo pessoal, 

como a escolha de um tratamento? O Estado, que por muito tempo foi incapaz de ouvir de uma 

mãe que seu filho convulsiona a cada duas horas, todos os dias, não fornece alternativas e 

também não permite aos pais de buscá-las. 

O documentário mostra a luta das mães perpassando os mais diversos movimentos 

políticos em defesa de seus filhos, seja pelas campanhas no mundo virtual, seja nas audiências 

buscando saídas legais, a partir de movimentos na rua, por exemplo como a marcha da maconha 

realizada no Rio de Janeiro em 2014. Trecho este, em que é evidenciado a participação das 

mães e crianças, assim como as dificuldades dos médicos e pacientes para o uso terapêutico da 

maconha. A luta pela pesquisa “[...]  a gente vai pra rua, a gente vai fazer barulho, a gente vai 

                                                 
32 Reportagem sobre a acusação. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/curta-mostra-historia-

de-acusado-de-trafico-por-importar-semente-de-maconha-para-tratamento-15051564 Acesso de 10 de outubro de 

2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/curta-mostra-historia-de-acusado-de-trafico-por-importar-semente-de-maconha-para-tratamento-15051564
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/curta-mostra-historia-de-acusado-de-trafico-por-importar-semente-de-maconha-para-tratamento-15051564
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fazer o que for preciso porque o meu sonho é conseguir controlar as crises convulsivas da minha 

filha”, afirma Margarete durante a caminhada na Marcha da Maconha.  

Além da edição da Marcha da Maconha, o cenário político de imposições mostra 

deputados federais, como Jean Wyllys (PSOL), em uma conversa com Katiele e Margarete no 

Congresso, o qual diz que a luta não será apenas pelo uso medicinal, mas sim por sua 

legalização, que é uma bandeira negligenciada por outros parlamentares. Nesse sentido, há 

também a construção do “certo” e do “errado”, como já dito, a ilegalidade e a possibilidade de 

tratamento. Além disso, vozes como do médico Drauzio Varella e demais profissionais 

evidenciam o quanto o Brasil é atrasado neste âmbito,  e culpabilizam a "cultura da faculdade 

de medicina", que não se dedica a pesquisar os efeitos positivos do canabidiol, por exemplo.  

Katiele, assim como muitas mães, sabe que teoricamente está errada e trafica a maconha 

medicinal, mas continuará a fazê-lo se for necessário. Nesse sentido, as mães reivindicam uma 

solução para o problema, que para o deputado federal Paulo Teixeira (PT), assim “elas estão 

fazendo política, e essa mobilização começa a repercutir na mudança de uma regulação que o 

Brasil se negou a fazer há muitos anos”. Neste âmbito, o advogado do site Growroom33, Emílio 

Figueiredo, também questiona: “até que ponto esse tipo de enquadramento não fere a 

democracia porque a gente não tem o direito de deliberar onde essa planta vai ser enquadrada”. 

Uma vez que a ação judicial de Katiele resulta que “esse remédio não é apenas controlado, é 

proscrito”, é um avanço fundamental no Brasil, mas não foi uma solução definitiva. 

Por este ângulo, a Marcha da Maconha, realizada em São Paulo em 2014, permitiu 

expandir a luta para o uso medicinal da maconha. Entretanto, mesmo com a visibilidade das 

mães na luta e com a possibilidade de realização de uma reunião pública da Diretoria Colegiada 

da Anvisa, é evidente no filme o confronto direto de autoridades com pessoas que pedem pelo 

direito de tentar um tratamento. Em momento algum os pais fazem apologia ao uso de drogas. 

Em momento algum os médicos afirmam que a maconha é um malefício. Ambos, solicitam o 

uso e a tentativa, mesmo que com interesses diferentes. 

A função social do documentário de mostrar a existência de grupos mobilizados neste 

movimento nacional de luta pela legalização da maconha salienta o direito de uso medicinal e 

a ignorância do poder público sobre o assunto, na maneira que o filme articula a narrativa com 

as diversas fontes que legitimam o discurso dos pais e médicos sobre a maconha medicinal.  

                                                 
33 O Growroom é um grupo que atua em defesa dos direitos dos usuários de maconha, possui um site colaborativo 

desde 2002, que visa a troca de informações sobre a Cannabis e seus derivados – Fórum de Cultura Canábica. 

Disponível em: <https://www.growroom.net/> acesso em 13 de outubro de 2018. 

https://www.growroom.net/
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A cena política que Migliorin (2008) considera um “movimento litigioso”, é retratado 

no documentário no trecho do dia 29 de maio de 2014, em Brasília, na reunião Pública da 

Diretoria da Anvisa, em que os pais reivindicaram a troca do canabidiol da lista de substâncias 

de uso proscrito para a lista de substâncias de controle especial (que permite a comercialização 

e importação com receita médica de duas vias). A decisão foi negada por Dirceu Barbano, 

diretor-presidente da Anvisa, que na época questionou “se é viável e se é pertinente mobilizar 

um dos compostos presentes na espécie vegetal Cannabis sativa para uma lista de produtos 

controlados e quais seriam as consequências dessa mobilização?” O diretor da Anvisa alegou 

ainda que essa reclassificação do canabidiol não necessariamente facilitaria a importação dos 

medicamentos à base da substância, como deixaria uma ideia “equivocada” que é fácil mobilizar 

decisões como esta. Todavia, perante a indignação dos pais e de parte da comunidade científica que 

é favorável a troca, um dos diretores pediu vista do processo e, assim, adiou a discussão para 

uma sessão posterior, que permitiu apenas a importação para Anny Fischer. 

No trecho da Reunião Pública, há um aglomerado de cenas simbólicas que resumem o 

documentário. A narrativa que até então é construída pela busca das respostas das mães, como 

Katiele, por meio das ligações telefônicas que sempre esbarram em questões burocráticas ou de 

interesses, parece ter um fechamento com a presença das autoridades da Anvisa e do grupo que 

pede o avanço científico do canabidiol no Brasil. Essa troca do composto da Cannabis para a 

lista que possibilitaria a prescrição médica sem punições, por consequência também permitiria 

a importação sem danos legais para os médicos e para as famílias. Todavia, a Anvisa considerou 

o que esses procedimentos administrativos demonstrariam à população, como uma facilidade 

de concessão do órgão, e não o quanto essa troca beneficiaria não somente os pacientes para 

tratamento adequado, como também os avanços científicos nos estudos com a maconha 

medicinal no país.  

Enquanto o diretor da Anvisa diz que “tudo que gera risco, pode gerar dano, a nossa 

[Anvisa] responsabilidade é garantir que as pessoas não estejam sujeitas a esses danos [...]”, 

concomitantemente Camila, mãe de Gustavo, demonstra preocupação ao olhar inúmeras vezes 

para a tela do celular. Ela se ausenta da reunião, enquanto Barbano completa a fala: “[...] porque 

aos riscos elas estarão sujeitas.” Nesse viés, a resistência política é desenvolvida no filme de 

duas formas: de um lado as mães que reivindicam para o Estado, instituições, órgãos e 

autoridades (como os médicos e políticos) o uso do canabidiol, e de outro, a posição do poder, 

neste caso da diretoria por negar o pedido da troca do canabidiol de lista. 

 O termo resistir neste trecho tem duas conotações. O ato de resistir, que indica a 

oposição, de não sucumbir, de suportar e de contrapor, justamente como as mães enfrentam a 
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luta diariamente. Ou, então, de resistir no sentido de recusar, negar e não permitir que a 

substância seja trocada de lista, como é feita essa primeira a decisão da Anvisa que suspende a 

reunião. A articulação narrativa do audiovisual permite a combinação das imagens e vozes, que 

muitas vezes geram aflição e desconforto, como nesta cena. A montagem sugere um descaso 

do órgão, não dando tal credibilidade a causa, em uma dimensão política, moral, ideológica e 

social, ao mostrar a conversa da diretoria da Anvisa intercalada de planos fechados que mostram 

Camila tentando ligar para o hospital, em que o filho foi internado após grave crise convulsiva. 

Mas, Gustavo não resiste a crise e falece 48 horas após a internação. 

Além disso, a decisão intensifica o quanto uma decisão pode ou não ser justa? Além de 

reforçar o discurso hegemônico, qualificando ainda mais o sistema antiproibicionista, que limita 

e não permite condições favoráveis ou a possibilidade de avanço perante o conservadorismo, 

na questão da maconha, sendo que, sobre o canabidiol, há um conflito de interesses, assim como 

na maioria das decisões judiciais. O poder neste trecho da reunião  é exercido pela exclusão: da 

ignorância do poder público, dos interesses econômicos, da política que favorece grupos 

específicos, das garantias e direitos constitucionais consagrados, que ainda são vistos em um 

sentido literal e estático, que oprimem e não contemplam as necessidades da população. A 

justiça que para as mães trata-se de um direito, em contrapartida aos valores ético-morais 

dominantes de uma cultura valorativa que evidencia o sentido formal, de parâmetros como o 

“certo” e o “errado”.  

De um lado, a Anvisa citou apenas 4 protocolos de importação do canabidiol, e de outro 

um grupo de mães que apresenta diversos argumentos, que reclama da demora, da falta de 

empatia, das condições para serem ouvidas, indicando as inúmeras ligações sem respostas, o 

tempo e as implicações da demora da decisão que ainda não é uma solução. Tratadas como 

minorias, as mães tentam tratar seus filhos, de forma ilegal, sem amparo do Estado, sem 

mínimas condições de saúde pública, e sem garantias de estudos e avanços científicos com a 

maconha medicinal. No final da reunião, Katiele questiona o porquê da decisão, e ao ser coagida 

de reclamar afirma que o maior empecilho é o descaso, e que “o 0800 não funciona, não tem 

demanda porque a gente não consegue se expressar”.  

Norberto diz que tem vergonha de ser brasileiro. Do “quase” avanço para o retrocesso 

imposto pela Anvisa, os pais mais uma vez ficam desamparados. E então, ao sair da sala de 

reunião, os pais presentes no ato são entrevistados pela mídia, em diversas plataformas, como 

televisão, rádio, jornal impresso e online. As mães relatam, em seguida, que não conseguem a 

prescrição do médico porque está na lista de proibidos “é um ciclo vicioso”, desabafa Katiele: 
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queria dizer para a Anvisa que o tempo de análise que eles têm é diferente do tempo 

de uma mãe que está com a criança convulsionando dentro de um hospital, e eu acho 

que se fosse o filho deles que tivesse oitenta vezes por semana, e eles pegassem esse 

CBD e ficassem em casa tomando isso de maneira clandestina e a criança ficasse bem, 

eu aposto que o tempo deles seria bem diferente dessa análise. (FISCHER, Katiele. 

2014. 72min:28seg; grifo nosso) 

 

  A narrativa de resistência política se dá, nesse trecho final, com a visibilidade da luta 

das mães evidenciada pela mídia de massa, sendo que essa mobilização das mães pela regulação 

e direitos mínimos do tratamento já acontecia há meses. Mesmo com a condição de ilegalidade 

que vivem em suas casas, traficando o CBD e tratando seus filhos nessas condições impostas. 

Mesmo com a opção de tentar salvar uma vida, que é maneira controversa perante as leis e 

normativas federais, mas a única opção viável e prática devido a questão de saúde das crianças. 

Mesmo com o advento do Estado Democrático de Direito, que permite a tentativa de 

modificação sobre leis que restringem, proíbem o uso de drogas como a maconha e que dessa 

certa forma, impossibilita a garantia mínima de direitos para os indivíduos, que precisam do 

tratamento com a planta de maconha. Pelo estigma e mistificação da planta da maconha, que a 

mídia de massa não retratava histórias como a de Katiele e Margarette, e de tantas outras mães, 

pelos mesmos motivos da não autorização da Anvisa, os interesses econômicos, políticos, 

sociais e morais. 

Anny conseguiu o tratamento de forma legal – caráter de exceção – que permite a 

importação do CBD, com demora, constrangimento dos pais por terem que ir tantas vezes nos 

Correios e aeroportos retirar o produto com o estigma e preconceito por tratar-se de uma 

“droga”. Thaís continua livre do câncer, mas Jairo ainda aguarda o julgamento da acusação de 

tráfico internacional de drogas. Juliana Paolineli, que sofreu uma implosão da coluna lombar, 

tornou-se a primeira brasileira com a autorização da Justiça para importar nabiximol, extrato de 

maconha com THC. Camila, mesmo com a perda de seu filho Gustavo, foi a primeira a importar 

canabidiol legalmente sem recorrer à Justiça. Margarete formalizou a fundação da Appepi e 

hoje é uma liderança importante no movimento pela regulamentação da maconha medicinal. 

O fechamento do documentário mostra que a luta teve um rumo consolidado. Porém, 

reforça que as estruturas sociais e políticas do Brasil, não contemplam as necessidades e a 

urgência da população no âmbito de saúde pública. Norberto, pai de Any, reforça que “nosso 

desejo é que isso [liberação] vá rápido, porque o nosso tempo não é o tempo político”. E 

Margarete diz que essa luta é “para todo mundo perceber, todo mundo sentir que a gente não 

está de brincadeira, e a vida não espera”. O documentário é finalizado em tela preta. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou analisar de que maneira é construída a abordagem sobre a 

tensão entre preconceito e legalidade do uso da maconha para fins medicinais no documentário 

Ilegal: a vida não espera. A partir da metodologia de análise fílmica, foi possível compreender 

como é articulada a narrativa audiovisual na construção do documentário, de que modo essa 

construção da humanização das personagens é feita na narrativa e como a função social do 

documentário permite retratar o movimento nacional de luta pela legalização da maconha para 

fins medicinais.  

 Este trabalho, norteado pelos conceitos de vozes do documentário, modos de 

representação, resistência e política, considera que o filme apresenta histórias individuais e 

coletivas, representadas em sua complexidade a partir de uma luta e de um movimento social 

ainda não tão conhecidas pela maioria da população. Além disso, conceitos sobre proibição, 

regulação e legalização da maconha, que formam a base do referencial teórico, contribuem para 

a reflexão sobre a narrativa apresentada e possibilitam a problematização do tema considerando 

os pontos de vista retratados, como os estereótipos estabelecidos, o estigma da planta, o 

preconceito pelo uso mesmo que medicinal, e a burocracia brasileira que dificulta e, muitas 

vezes, impede o tratamento de milhares de pessoas.  

Desta forma, a partir da classificação das três categorias de análise foi possível trazer à 

tona a reflexão sobre o preconceito do uso ilegal no Brasil. Já como resultados dessa pesquisa, 

foi possível identificar como a noção de ilegalidade impede a implementação de políticas 

públicas que preveem o uso medicinal da maconha. E é nesse sentido que a pauta da maconha 

medicinal é construída, para mais tarde ser desconstruída. Assim, a narrativa audiovisual 

adentra a temática, sendo que este aprofundamento acontece desde a apresentação da história 

das famílias até a construção do conflito, entre autoridades e cidadãos que reivindicam o uso da 

Cannabis para o tratamento como um direito mínimo, legítimo e digno. Ademais, o filme 

aborda a temática com caráter de informação e reflexão, considerando os espaços de luta e a 

quantidade de interesses, muitas vezes contraditórios.  

A primeira categoria de análise trata da humanização de personagens que a abordagem 

a partir do cotidiano permite construir dada a relevância da temática, que evidencia a rotina, a 

casa, a estrutura das famílias em suas questões e conflitos. Além do documentário conscientizar 

que a epilepsia é uma questão de saúde pública que afeta cerca de 50 milhões de pessoas no 

mundo, sendo 1,9 milhões de brasileiros, segundo a OMS (2017), trata-se de uma doença grave 

que tem severas consequências. O filme complementa a fala das mães ao trazer fontes 
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especialistas no tema, como médicos, órgãos públicos, pesquisadores, políticos, entre outros, 

que legitimam a causa de forma contundente. 

Na categoria tensão entre a legalidade e o preconceito, é perceptível que há um 

engajamento de muitos profissionais, desde advogados a médicos, na luta pela regulamentação 

da maconha para uso medicinal. Porém, em sociedade, ainda é reforçado o estereótipo que a 

maconha é coisa de gente ruim e que “mata”. Sem fazer apologias às drogas, a questão da 

maconha não é simplista e não deve ser pautada de tal forma. O documentário demonstra a 

expansão desta pauta que é problematizada de diversos ângulos, fundamentado nos direitos 

humanos que trata da garantia de uma vida digna a todas as pessoas, com liberdades básicas, e 

que quanto jornalistas temos o dever de cumprir, assim como de desconstruir discursos elitistas, 

rasos ou que ferem esses direitos de dignidade civil, como é dada a importância do tema e da 

complexidade na saúde de diversas pessoas, especialmente de crianças como Anny. As 

entrevistas e depoimentos nesta categoria exercem mais peso e comprometimento, afinal, a 

questão de visibilidade é o que impede, a priori, o conhecimento e a consciência sobre o assunto. 

Sendo percepções individuais, mas que coletivamente evitariam tanto estigma e atraso no país.   

Resistir significa conservar-se firme, não no sentido de não mudar, pois há uma 

construção, desconstrução e reconstrução de conceitos que são moldados e configurados em 

sociedade, ligada a ideia de cultura e de escolhas. Desta forma, é necessário afirmar a função 

do jornalismo que além de informar é de fazer pensar. A partir disso, a resistência política 

desenvolvida no filme deixa a reflexão do quanto tudo o que pensamos, fazemos e somos 

tratam-se de conceitos herdados e resgatados ao longo da conjunção espaço e tempo, que 

também são aprendidos e apreendidos. 

O movimento de resistência é um conjunto de fatores, que, a partir de um grupo de 

pessoas, defende uma causa política, como a luta das mães para regulamentação do canabidiol, 

uma luta densa e profunda. Por mais que o documentário aborde apenas questões da maconha 

medicinal como uma alternativa que é proibida pela ignorância e burocracia no Brasil, é preciso 

ter em vista as demais questões que englobam essa “provável” mudança. A partir da própria 

mídia, por exemplo, a qual muitas vezes reforça a associação entre drogas e morte, 

principalmente em comunidades de maior prevalência de tráfico e consumo, em que muitos 

jovens são assassinados ainda com pouca idade. No Brasil, as principais vítimas da guerra ao 

tráfico são os usuários pobres, negros e que vivem em contextos desfavorecidos das grandes 

cidades. Isto posto, implica que há um encarceramento massivo, que levou à morte violenta de 

cerca de 1 milhão de pessoas entre 1979 e 2008, conforme dados do Atlas da Violência no 

Brasil (2017). É um número assustador, que, infelizmente, se assemelha aos 27 anos de guerra 
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de países, como na Angola. Ainda que este trabalho deixe lacunas, vivemos hoje um processo 

de discussão e revisão da atual política na esfera das drogas que pode prosperar com avanços 

ou retrocessos, dependentes das forças políticas.  

Ademais, esta pesquisa traz reflexões sobre a prática jornalística, uma vez que este 

trabalho emerge como uma proposta de conclusão de curso. Apesar do jornalismo ter estruturas 

fixas como o lead nas hard news, não se deve considerar que a superficialidade seja uma 

alternativa ou então uma solução perante a urgência de igualdade em que em que a sociedade 

brasileira vive. Em vários âmbitos, mesmo que jornalistas possam parecer utópicos, lhes cabe 

o papel de contrapor as desigualdades, a degradação e o espetáculo. Afinal, esses profissionais 

escrevem sobre pessoas e para as pessoas lerem, ouvirem ou assistirem. E mesmo que a notícia 

seja “aquilo que vende”, segundo a teoria da ação política, de Herman e de Chomsky, que “é o 

que é porque interesses políticos e ideológicos assim a determinam”, quando lê-se ou se assiste 

a algo que não informa da maneira que deveria, de forma mais profunda e ampla, 

imediatamente, surge o questionamento de o porquê aquilo foi feito de tal jeito, e não 

compreendeu a pessoa ou a situação em questão. Na maioria das vezes, vem a mesma resposta: 

em razão do dinheiro investido sobre o tema ou, então, em função dos interesses envolvidos 

sobre a mesma pauta. 

É sempre bom lembrar que antes de ser profissionais ou acadêmicos, a sociedade é 

formada por seres humanos. Coisas horríveis acontecem e a mídia pode ser a primeira a chegar, 

e é a forma de confortar alguém, de escutar, de denunciar ou de fazer refletir. A imprensa é 

como um espelho para a sociedade. Não só pelo fato de a sociedade se ver ali, mas a forma 

como ela é representada diz muito sobre a época histórica que se vive, diz muito sobre o 

presente, seus vícios e seus acertos. E nesse mesmo espelho é possível ver, informar-se e ser 

afetado sobre alguma coisa, qualquer fato, agradável ou não, bonito ou não, porque até a estética 

é discutível, ponderável, mutável e instável.  

Ao passo que não existe uma verdade absoluta, mas sim pontos de vista sobre o que 

acontece, seja em um documentário ou em qualquer plataforma midiática de divulgação, é 

preciso reconhecer o Outro. Não enxergar os seus problemas ou não denunciar as atrocidades, 

significa tapar os ouvidos e fechar os olhos frente às mazelas, e então sucumbir perante a prática 

jornalística. É preciso fortalecer-se a ética, a integridade, e, além do lado profissional, fortalecer 

a humanidade, porque escreve-se sobre seres humanos, que erram, toleram, realizam grandes 

feitos ou lástimas. É gratificante saber que o jornalismo é um serviço de interesse público, que 

é pautado a partir da sociedade.  
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Nesta pesquisa, foi possível compreender que o aprendizado é um processo.  E, na 

complexidade de tudo que acontece, isso é apenas um recorte. Mesmo que as pautas diárias 

digam muito sobre o que, como e porque se é - não é nada, na verdade, sempre se está – um ato 

de suspensão sempre em transformação. E, nesse sentido, a mídia fomenta a sociedade. Ela 

pauta o interesse da criança, o pensamento do jovem, a reflexão do adulto, a fala do aposentado. 

Além disso, nas mudanças e aprendizados, ensina com a história de outrem. Também possibilita 

a imersão e o aprofundamento do fato, além de influenciar e/ou provocar a reação sobre 

qualquer acontecimento. Afinal, é fácil julgar os outros, sem ver, sentir ou compreender o seu 

contexto ideológico, econômico, social, político, de classe ou de relações. Mas, por meio do 

jornalismo, é possível informar, impactar, transmitir, provocar o pensamento crítico 

fomentando atos políticos e superando o individualismo. Nesse momento político de extrema 

polarização na sociedade, o que se espera é que não se deixe que a violência e a intolerância 

rompam o fazer comunicação. Resistir e informar é preciso! Informar, de maneira íntegra e 

responsável, é resistir.  
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