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CANNABIS, UMA SUBSTÂNCIA SOB CONTROLE PERMANENTE
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RESUMO: O controle da cannabis é sem dúvida um dos temas mais

polémicos da política de combate à droga a nível mundial. O debate entre

países e entre peritos sobre a pertinência, a oportunidade e a maneira de

proibir esta substância não tem parado desde o início de século XX. No

texto que se segue, os autores abordam de uma forma muito sintética

diversas questões relacionadas com a cannabis: O surgimento da

Cannabis, qual a origem do seu controle a nível nacional e internacional,

qual o presente quadro jurídico e sua aplicação, e finalmente, qual a

atitude hoje em dia relativamente à cannabis, e quais as políticas vigentes.

Palavras-chave: Política da Cannabis; Enquadramento histórico;

Convenções Internacionais; Legislação nacional.

RÉSUMÉ: Le contrôle de cannabis est sans aucun doute un des thèmes

les plus polémiques de la politique du combat à la drogue à niveau

mondial. Le débat entre les pays et entre les experts sur l’opportunité et

la manière de défendre cette substance ne s’est jamais atténuée depuis

le début du XXème siècle. Dans le texte ci-après, diverses questions liées

avec le cannabis sont abordées d’une manière très synthétique: A quel

moment historique le cannabis apparaît. Quel est l’origine de son contrôle

au niveau national et international et finalement quel est l’attitude

politique aujourd’hui vis-à vis du cannabis.

Mots-clé: Politique Cannabis; Cadre historique; Conventions internationales;

Législation nationale.

ABSTRACT: Cannabis control is surely one of the most controversial

issues of drug policy at world level. The debate between countries and

among experts on the need, pertinence, opportunity and way to prohibit

this substance has not stopped since the beginning of the Twentieth

Century. In the following text, the authors address in a very succinct

manner several issues related to cannabis: When cannabis appear in

history? How did it come about that cannabis was controlled nationally

and internationally? What is its current legal framework and practice? And

finally what’s the current policy attitude to cannabis.

Key words: Cannabis policy; Historical background; International

conventions; National legislation.



1. AO LONGO DA HISTÓRIA

Numerosas obras têm referido que o cânhamo (a planta
cannabis sativa), era utilizado com fins industriais,
medicinais e eventualmente recreativos desde a
antiguidade. Vários autores reportam a sua utilização:
como sedativo na China há 5 mil anos; na Índia como parte
de ritos religiosos; entre os gregos, romanos e etruscos na
navegação e no tratamento de várias doenças, para além
de outras formas de uso (1). Na Idade Média, há provas da
sua presença especialmente como medicamento; entre
1600 e 1900, há dados que revelam a importância do
cultivo do cânhamo como uma das melhores fibras
naturais, utilizada na fabricação de cordas e velas para
navios, assim como na confecção de roupas, sacos, papel e
telas. Em alguns Estados americanos a produção era
obrigatória por lei (Virginia,1619)(2). No final do século XIX
começaram a surgir, principalmente em França e no Reino
Unido, relatórios com descrições detalhadas de proprie-
dades da planta, tendo o extracto da cannabis sido
introduzido como analgésico e antiespasmódico, pelo
menos, nas comunidades médicas destes países. Os
mesmos relatórios que deram a conhecer os efeitos tóxicos
e psicotrópicos da cannabis (Rouyer 1810, O’Shaughnessy
1839, Moreau, 1845)(3)(4).
Relativamente àquilo a que nos referimos hoje por
‘consumo para efeitos recreativos’, não há muitos dados
fiáveis até, pelo menos, ao século XIX, início do século XX.
Um dos primeiros exemplos é o famoso ensaio de Theophile
Gautier “O Clube dos Haxixins”, publicado na “Revista dos
Dois Mundos” em 1846, que deu a conhecer o uso
‘recreativo’ do haxixe por um grupo de artistas parisienses
como Gautier, Gérard de Nerval, Victor Hugo, Honoré de
Balzac, Charles Baudelaire e Eugène Delacroix. 
No início do século XX, a cannabis continuava a ser uma
substância utilizada para fins medicinais, religiosos e era
uma das melhores fibras naturais existentes. O seu cultivo
era muito importante para as economias rurais de muitos
países e apenas uma pequena ‘elite’ a consumia pelo seus
efeitos psicoactivos. Possivelmente por isso, muitos autores
vêem na constante presença da cannabis na nossa
sociedade um argumento contra a sua proibição. Esta
surgiu nos primeiros anos do século XX sobretudo nos EUA.

Efectivamente, as primeiras leis de proibição do cultivo e do
uso de marijuana parecem ter mais a ver com uma
necessidade de controlar as minorias que a consumiam do
que com reais problemas de abuso ou de perigo para a
saúde pública. O consumo de cannabis em larga escala só
virá a ter início nos anos 60 do século XX. 
Todavia, é interessante notar que não é totalmente correcta
a ideia de que a cannabis foi uma substância livremente
utilizada (fumada, bebida, etc.) desde a antiguidade até
aos tempos modernos, quando surgiram as primeira leis
proibicionistas. Por exemplo, na Índia, os sacerdotes que
utilizavam a planta da cannabis como uma substância
sacra proibiam outros usos ao povo; no século XIV, o Emir
do Egipto ordenou a destruição das plantas e a proibição
de qualquer uso e, cinco séculos mais tarde, quando
Napoleão conquistou aquele país, proibiu os seus soldados
de fumar ou beber extracto de marijuana, impondo uma
pena de 3 meses de prisão (5). Igualmente no norte de
África, há relatos de que durante o século XIX as
autoridades religiosas muçulmanas equipararam a
embriaguez com álcool à “embriaguez” com cannabis
(ivresse alcoholique et ivresse cannabinique) por serem
ambas contrárias ao Corão. Todavia, essa proibição parece
ter tido força de lei apenas no início do século XX (6).

1.1 A cannabis nos Estados Unidos
No início do século XX, a toxicodependência era já uma
realidade nos Estados Unidos devido ao abuso de heroína
e de cocaína. Estas substâncias eram, ou prescritas em
demasia pelos médicos (muitos dos quais eles próprios
dependentes das mesmas), ou faziam parte da composição
de elixires, muito usados pela população americana para
tratar todo o tipo de doenças (Musto, 1999). O cânhamo era
largamente cultivado e consumido, mas o consumo de
marijuana fumada e os seus efeitos psicotrópicos des-
conhecidos dos seus utilizadores (7). 
Através da extensa literatura sobre este assunto, podemos
constatar que o hábito de fumar marijuana nos Estados
Unidos começou no Sul entre os emigrantes mexicanos.
Jornais locais faziam eco de rumores de que esta
substância tornava aquele que a utilizar forte e agressivo.
Surgem então campanhas anti-droga alertando para a
“ameaça da Marijuana” e para os terríveis crimes que lhe
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estão associados bem como àqueles (mexicanos) que a
usam. As expressões associadas à marijuana são ‘assassi-
nato’, ‘loucura’ e ‘morte’. As mensagens difundidas pela
imprensa e pelo cinema refletem também este medo: “A
marijuana leva a matar” (filme de 1929 “High on the Range”),
ou à “insanidade” (filme de 1936 “Reefer Madness”).
Muitos autores concordam com o facto de que a primeira
vez que o consumo de marijuana foi proibido, isso se deveu
mais a “preconceitos raciais, medo e ignorância sobre esta
nova droga maldita” do que a provas verdadeiramente
científicas (Shafer 1972, Musto 1973, Withebread 1970 (8).
Respondendo a este medo, entre 1914 e 1937, vinte e sete
Estados americanos tinham já aprovado legislação no
sentido de proibir o consumo de marijuana (e.g. California
(1915), Texas (1919), Louisiana (1924), Nova Iorque
(1927)(9); mas é com a criação do Federal Bureau of
Narcotics (1930), (precursor da DEA – Drugs Enforcement
Agency) chefiado por Harry J. Anslinger, que a luta contra
a droga e contra a marijuana passa para um nível superior
(Bewley-Tailor, 1999).
Neste quadro de divulgação da ameaça da marijuana, o
Federal Bureau of Narcotics promoveu em 1932, a adopção
do ‘Narcotics Single Act’ através do qual recomenda aos
diferentes Estados a aprovação de regulamentação
uniformizada contra os estupefacientes, incluindo a
marijuana. Finalmente, em 1937, é aprovada a primeira lei
federal sobre marijuana, que proíbe ‘de facto’ o seu
consumo. Na realidade, o Governo Federal não tinha
competência legislativa relativamente aos Estados
americanos, mas tinha o poder de regulamentar a
legislação financeira. Desta forma, o ‘Marijuana Tax Act de
1937’ concebido como uma medida sobre o rendimento,
impôs a aquisição de um selo anual de 1 dólar, na posse do
qual se estaria autorizado a adquirir marijuana. Os médicos
que pretendessem prescrever marijuana deveriam informar
o Federal Bureau of Narcotics do nome e morada do
paciente, da natureza da doença, das datas e das
quantidades prescritas, etc. A não aplicação destas normas
era punida com penas de prisão e elevadas multas, pelo
que, na prática, a marijuana é ilegal nos EUA desde 1937
(Bonnie and Withebread 1970, Musto 1973). 
Finalmente, em 1952 uma lei penal federal (Boggs Act)
cominou sanções obrigatórias para delitos relativos ao

consumo de drogas, incluindo marijuana. Um primeiro
delito decorrente da posse de marijuana era punido com
uma pena mínima de 2 a 10 anos e com uma multa até
$20.000.

1.2 Nos outros países
Em muitos países ocidentais, a legislação proibindo o consu-
mo de cannabis apareceu no início do século XX, muito antes
da massificação do seu consumo cerca de sessenta anos
mais tarde. Alguns autores referem-se a este fenómeno
como ‘a solução sem o problema’ (Fisher et al., 2001). 
Em França, a lei que inclui a cannabis entre as substâncias
proibidas remonta a 1916 e na Bélgica a 1921. Na Austrália,
não havia registo de problemas relacionados com o uso da
cannabis mas, entre 1928 e 1937, a maioria dos Estados
australianos adoptaria leis sobre o consumo de droga,
incluindo a cannabis. No Canadá, a cannabis foi incluída
em 1925 na lista de opiáceos e outras drogas, e também
aqui não há relatos do respectivo uso pela população, nem
sequer debates ou problemas associados ao seu possível
consumo. Na Alemanha, igualmente em 1925, a lei sobre
ópio incluía a cannabis; na Suíça essa aprovação deu-se
em 1924 e 1925, no Reino Unido em 1928; finalmente, na
Holanda, a lei sobre ópio foi revista em 1953 para poder
incluir a cannabis.
Vários autores vêem em toda esta produção normativa mais
uma necessidade de os respectivos paises cumprirem as
obrigações decorrentes dos acordos internacionais, do que
uma resposta a um problema real. A confirmar isto, é
interessante notar que nos países ocidentais as leis sobre
drogas em general e as leis sobre a cannabis em especial,
não foram aplicadas até ao final dos anos 60 do século XX.
Até então, não havia prevalência do uso de cannabis, nem
problemas sociais ou de saúde relacionados com esta
substância, registando-se muito poucas condenações por
infracção à lei. Na Alemanha, havia uma média de 100
condenações por ano e no Canadá, um total de 261, a
maioria por heroína (Fisher et al., 2001). Wever afirma que,
“os Países Baixos dispunham em 1936 de legislação
nacional de luta contra a drogas e tinham de obrigações
internacionais para lutar contra a droga, mas não tinham,
no entanto, problemas com drogas” (Wever, 1999, in Fisher
et al., 2001). 
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No final dos anos 60, a prevalência do consumo de
cannabis e as acções de repressão desse mesmo consumo,
despontam na maioria dos países ocidentais. A cannabis
converte-se na “primeira droga ilícita” em termos de
repressão. Por exemplo, nos anos 70 no Canadá, a posse de
cannabis chega a representar 90% de todas as infracções
relacionadas com drogas. Os anos 70, são também anos de
protesto contra o poder e a autoridade. 

2. O CONTROLE INTERNACIONAL

Sob o estrito ponto de vista do regime de controle
internacional das drogas, a cannabis é classificada como
uma das substâncias existentes mais perigosas. Podemos
chegar sem dificuldade a esta surpreendente conclusão
através de uma análise detalhada do regime de controle
imposto à cannabis e seus derivados. A cannabis encontra-
-se listada por duas vezes na Convenção Única das Nações
Unidas de 1961: a) na lista I, entre as substâncias que
apresentam um sério risco de abuso e que estão de acordo
com todas as medidas de controle aplicáveis às drogas ao
abrigo da Convenção, e b) na lista IV, que inclui algumas
das substâncias já classificadas na lista I, mas que em
virtude da sua especial perigosidade e do seu limitado valor
terapêutico se encontram classificadas mais uma vez (10).
Esta dupla classificação (também a heroína se encontra
classificada por duas vezes), permite que os Estados
signatários da Convenção (sem os obrigar) adoptem
‘especiais medidas de controle’ ou que as proíbam todas
em conjunto (House of Lords Ninth Report 1998). 
Mas o controle internacional da cannabis é anterior a 1961.
Já em 1912 algumas das delegações presentes na 1ª
Convenção internacional sobre o Ópio tentaram colocar a
cannabis sob controle internacional. Esta tentativa não
teve sucesso, mas 13 anos mais tarde, em 1925, a cannabis
foi incluída entre as substâncias sujeitas a controle
nacional e internacional, no quadro da segunda convenção
sobre o ópio, assinada em Genebra (11). Desde essa data,
que se exige aos países signatários, a limitação do seu uso
a fins médicos e científicos e o controle (com esta
finalidade), da produção, da importação e da exportação de
cannabis. Os acordos sucessivos (12) no âmbito da Sociedade
das Nações primeiro (1931 e 1936) e das Nações Unidas
depois (1946 e 1948), até à Convenção de 1961, não

mudaram o ‘status quo’, a não ser no sentido de um reforço
do mecanismo de controle e da proibição. Com a
Convenção de 1961, reúnem-se num único instrumento
todos os tratados adoptados até esse ano, e define-se
aquele que é ainda o quadro vigente de controle sobre os
estupefacientes (13).
Nos termos do artigo 4.c da Convenção de 1961, o uso da
cannabis (como o de todas as drogas classificadas), deve
limitar-se a fins médicos e científicos e os países devem
adoptar todas as medidas necessárias para prevenir o uso
indevido e o tráfico ilícito (arts. 4 e 28 da Convenção). Resulta
claro que qualquer uso fora do previsto pelas Convenções, em
particular, o uso recreativo, pode considerar-se uma violação
do espírito das normas internacionais (14).
Já quanto à pena associada à violação deste espírito, a
situação é menos clara. Muitos autores debateram e
debatem se as convenções obrigam os países a criminalizar
o consumo da cannabis ou, se há margem no quadro
jurídico das Convenções para os países aplicarem meras
sanções administrativas. Depois de uma ampla leitura e
consulta da literatura jurídica existente sobre esta matéria(15),
parece poder concluir-se que, não obstante os países
tenham que proibir todos os actos preparatórios do
consumo ilícito de cannabis (a posse, a aquisição, a
importação e o cultivo), podem reservar-se o direito –
quando a infração tiver por objeto o uso pessoal – de
definir o tipo de sanções, penais ou administrativas, a
aplicar (Karjewski, 1994; Caballero e Bisiou, 2000; Cesoni,
2000; Nota política do Governo Federal Belga 2001; Dorn e
Jamieson, 2001; Instituto Suíço de Direito Comparado,
2001; De Ruyver et al., 2002, Boellinger, 2002).

3. RESISTÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO

O regime internacional de controle da cannabis não foi
estabelecido sem dificuldades nem problemas. Ao longo dos
anos foram sendo reclamadas avaliações dos perigos reais
desta droga e da pertinência de um tipo de controle baseado
numa estrita proibição. Ao longo do século XX e, em
particular, depois da década de 30, foram produzidos mais de
uma centena de estudos, relatórios e inquéritos. Uma boa
parte desses estudos assumem a forma de relatórios oficiais,
seja de comissões parlamentares e de peritos, seja
encomendados pelos governos nacionais (tabela 1). 
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Para além de terem em comum o facto de terem sido
encomendados por autoridades nacionais, os referidos
estudos têm em comum as conclusões de fundo, que podem
ser sintetizadas da seguinte forma: a cannabis enquanto
substância psicoactiva tem uma perigosidade específica e,
por isso se justifica o seu controle legislativo. Este controle
(variando o grau de estudo para estudo), deveria ser feito: a)
sem se recorrer ao direito penal, nomeadamente através da
aplicação de taxas, multas, liberalizando-se o uso privado,
etc.; e b) diferenciando-se a cannabis das outras substâncias
psicoactivas mais perigosas.
Este tipo de solução não tem tido os favores dos
legisladores, com excepção da Holanda onde, em 1976, a
lei foi modificada de acordo com as recomendações das
comissões de peritos. É útil recordar que, não obstante
essa alteração, a cannabis não deixou de ser uma
substância cujo consumo é ‘oficialmente’ proibido naquele
país, tendo passado a ser ‘tolerado’, de acordo com o prin-
cípio da oportunidade da acção pública que superintende o
sistema legislativo holandês. 
Os restantes países, quer da União Europeia quer fora dela,
raramente conseguiram modificar as suas leis, tendo no
entanto, encontrado formas de aplicação das mesmas mais
adaptadas aos novos conhecimentos e às novas tendências
nas ciências sociais, médicas e jurídicas. Isto contribuiu

para aquilo a que os analistas chamam ‘gap’ entre a teoria
e a prática. 

4. A PRÁTICA DA LEI

Do ponto de vista da aplicação da lei há um largo consenso
num não menos grande número de países de que o
consumo de cannabis não deveria constituir um crime e
que as forças policiais não deveriam despender recursos
humanos, materiais e financeiros com os consumidores de
cannabis. Todavia, geralmente este facto não é assumido
de uma forma pública e aberta.
Em geral, no quadro do debate político – definição de
estratégias, da legislação a aplicar e das posições políticas
– (se quisermos definir assim os instrumentos através dos
quais as políticas de combate à toxicodependência são
apresentadas e implementadas), não se reconhece ou não
se dá relevo a esta prática. Isto pode derivar do facto da
política legislativa ter evoluído nos últimos anos no sentido
de ter um papel prospectivo (punindo determinadas formas
de conduta), um papel protector (assegurando direitos e
interesses) mais, sobretudo um papel instrumental fazendo
da lei um manifesto e um enunciado político.
Este múltiplo papel tem uma importância cada vez maior na
legislação de combate à droga, sendo a lei muitas vezes
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Tabela 1 – Relatórios oficiais sobre cannabis

La Guardia Report, New York City, 1944

Wootton Report UK government, 1969

Government Commission (LeDain) Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs, Canada 1970

Baan & Hulsman Commissions on Narcotic Drugs, Netherlands 1971/1972

Marijuana a Signal of Misunderstanding: US National Commission on Marijuana and Drug Abuse, US Government, Shafer Commission 1973

Baume Committee, Australia 1977

Cannabis Control Policy A Discussion Paper Canadian Government Health Protection Branch Department of National Health and Welfare,
Canada 1979

The Australian Taskforce for Legislative Options for Cannabis, Australia 1994;

Alternative Systems of Cannabis Control in New Zealand, New Zealand 1997

House of Lords Report on Medical Cannabis, UK 1998

Cannabis Report of the Swiss Federal Commission For Drug Issues, Switzerland 1999

Report from Home Office Affairs Committee on Government Drugs Policy, UK 2002

Canadian Senate Report, & The Commons Committee report on Cannabis Canadá 2002

Health Committee of Parliament August 2003 New Zealand, 2003



empregue como um instrumento político. Não é incomum
ouvir críticas a esta ou aquela lei por a mesma ‘enviar um
sinal ou uma mensagem errada’ para a sociedade. É certo
que a mensagem que uma certa lei pretende ou não
pretende passar para a população pode constituir uma
alavanca fundamental do processo legislativo. Nos Estados
modernos com uma forte componente social, este papel
está muito disseminado, tendo a presumível preservação
dos benefícios do Estado Social desenvolvido-se, não raras
vezes, à custa da liberdade individual. A proliferação dos
‘crimes sem vítimas’ deve ser examinada a esta luz (Van
Schooten 1999). 
Olhando então para as práticas dos sistemas de justiça na
maioria dos países Europeus, e não para as leis, podemos
concluir que em geral o uso do cannabis é proibido. Esta
proibição pode ser aplicada de forma flexível, quando
vemos ‘espaços de tolerância’, ou de uma forma estrita,
quando as autoridades enfrentam as redes de pequenos
traficantes e consumidores. 
Em concreto, estamos perante uma aplicação flexível da lei:
quando se verifica a aplicação do princípio da oportu-
nidade, por parte das forças policiais o quando se aplica
uma política de tolerância ‘institucionalizada’, como a que
permite o funcionamento dos coffee-shops na Holanda; 
Mais especificamente, estamos perante uma aplicação
estrita e rígida da lei: quando as autoridades enfrentam
activamente as redes de pequenos traficantes e utiliza-
dores e quando as autoridades se limitam a aplicar a lei de
uma forma passiva. Por exemplo, no quadro de outras
operações de controle (patrulhas nas estradas, etc.).
A aplicação da lei determina a imposição de uma sanção
que, na maioria dos casos de consumo e posse para
consumo pessoal, não envolvem penas de prisão. Uma
grande parte dos infractores são condenados ao
pagamento de multas ou à limitação de alguns dos seus
direitos (por ex. a confiscação da carta de condução, do
passaporte, etc.), ou eventualmente encaminhados para os
serviços de saúde, nalguns casos com o objectivo
específico de evitar maiores sanções. Mesmo nos países
europeus onde a legislação é aplicada de uma forma mais
rígida, não há muitos relatos de serem aplicadas penas de
prisão para delitos exclusivamente relacionados com o uso
e a posse de cannabis. Este cenário sugere a seguinte

reflexão. Em alguns países da Europa, existe um
sentimento de desproporção entre as condenações a penas
de prisão (com a correspondente inscrição no registo
criminal) e o consumo de drogas, muito especialmente da
cannabis. Este sentimento não existe apenas entre os
consumidores. Esta reflexão deve ser lida à luz da
deslocação da concepção do problema das drogas, que
passou de um problema moral e de ordem pública, como
era sentido nos anos 70 e 80, para um problema social e de
saúde. Em 17 dos 25 Estados-membros da UE, a respon-
sabilidade da política das drogas pertence aos ministérios
de saúde e dos assuntos sociais. Mesmo que a cannabis
seja reconhecida pela maior parte como uma substância
psicoactiva poderosa, com diversos efeitos negativos
reconhecidos nos comportamentos das pessoas que a
consomem, há uma percepção (fundamentada ou não) de
que a cannabis é menos perigosa para a saúde e para a
sociedade do que outras drogas (‘legais’ ou ‘ilegais’).

5. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM LIBERAL

O que atrás se disse sobre a aplicação da lei não prejudica
nem desmente a existência do debate. Há, de facto, uma
corrente contrária às abordagens consideradas mais
liberais, sendo de destacar em especial, entre outros, o
Órgão Internacional de Controle dos Estupefacientes das
Nações Unidas (OICE/INCB) responsável por acompanhar a
nível nacional a aplicação das Convenções. Essa corrente,
apoia-se em toda uma série de estudos que afirmam (mais
uma vez, de forma fundamentada ou não) o poder
acrescido do THC (tetrahidrocannabinol) na cannabis,
alegando ainda um aumento dos pedidos de tratamento
relacionados com esse tipo de consumo (16). 
Os Governos de alguns países de África, da Ásia e,
principalmente os Estados Unidos recusam este tipo de
abertura, seja no sentido da descriminalização do uso
(mantendo a proibição, mas mudando o tipo e a gravidade
das sanções), seja no sentido da redução dos danos,
expressão que é sempre muito associada à legalização ou
à liberalização, seja, ainda, no sentido do uso terapêutico
da cannabis, visto como uma forma dissimulada de a
legalizar. Na opinião dos partidários desta corrente, por
mais pequenas que fossem estas aberturas elas poderiam
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ter o efeito de pôr em causa todo o sistema de proibição (17).
Efectivamente não está demonstrado, nem é porventura
demonstrável, que uma política diferente da actual não
produzisse resultados diferentes. Por outro lado, há que
referir que ainda não foi feita uma verdadeira e séria
avaliação dos efeitos do sistema de proibição da cannabis.
A recente resolução do Conselho da União Europeia sobre
a cannabis (7 de Julho de 2004) vem comprovar a
existência de interesses em torno desta substância. Se, de
um lado, as leis e respectivas formas de aplicação de
alguns países fazem pensar na suavização das políticas, por
outro, há instâncias que são diametralmente opostas, no
que à cannabis diz respeito. Esta resolução envia a
mensagem clara de que a atenção sobre a cannabis
mantém-se elevada na União Europeia e de que não há
qualquer intenção de deixar passar a ideia que a cannabis é
uma droga menos perigosa que as restantes e relativamente
à qual se poderia ter políticas mais brandas (18). 

6. CONCLUSÃO

É verdade, como muitos dizem, que algumas drogas ilícitas,
e em particular a cannabis, existem desde que o homem
existe. Mas é também verdade que o seu uso quase sempre
levou a problemas e proibições. E, não obstante ser a
cannabis uma substância psicoactiva cujo consumo altera
a percepção sensorial, é também evidente para todos que
a sua proibição, desde há 60/80 anos, em quase todos os
países do mundo (19), não impediu a sua enorme propa-
gação, tendo custos para a sociedade e trazendo enormes
lucros para os traficantes. 
Todavia, a política sobre o uso da cannabis a nível mundial
não parece ainda madura para uma revisão no sentido de
tornar mais eficaz a proibição e limitar os custos sociais e
económicos que lhe estão associados. Há uma confrontação
bipolar que não deixa espaço para soluções intermédias: de
um lado, temos as convenções internacionais assinadas e
ratificadas por quase todos os países do mundo, a
respectiva interpretação de forma restritiva por parte do
órgão de controle (OICE/INCB), e a pressão de muitos
países no sentido de uma interpretação tão restrita quanto
possível do princípio de que todas as drogas têm de ser
proibidas e de que esta proibição tem que ser total; 

do outro, temos países que tentam soluções individuais
internas, procurando interpretar os princípios das
convenções internacionais sobre drogas em articulação
com outros princípios fundamentais como, os direitos
humanos, o direito à saúde, etc. Ao fazê-lo, esses países
atraem sobre eles as duras críticas do organismo de
controle das convenções (OICE/INCB), bem como de muitos
países ocidentais e em vias de desenvolvimento (20). 
Não obstante o regime proibicionista relativamente à
cannabis ter quase 80 anos, ainda é cedo para se poder
começar a falar com alguma propriedade na sua reforma,
não sendo crível que o mesmo venha a ser objecto de
mudanças radicais nos próximos anos. No entanto, e em
função do que atrás se disse, devemos admitir como
possível, e até como provável, uma lenta evolução das
políticas sobre a cannabis fruto, sobretudo, de uma
influência cada vez maior da investigação e da ciência. 
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NOTAS

(1) O’Shaughnessy, 1839; Mignoni G., 1997/1998; Atace e Ruiz,
2000; Nahas G., 1973; Caballero F., 2000; Bisiou Y., 2000.
(2) Thomas Jefferson Papers: Virginia Records Timeline, 1600-
-1609. The Library of the Congress USA at http://www.loc.gov/
(3) Moreau de Tour J. (1845). Du haschich et de l’aliénation
mentale. Paris: Fortin-Masson. Yverdon, Kesserling (1974).
M. Rouyer (1810). “Sur les médicaments usuels des
Egyptiens”. Bulletin de Pharmacie, n.º IX, p. 385-415.
W. B. O’shaughnessy (1839). On the Preparations of the Indian
Hemp, or Gunjah (cannabis indica); their effects on the animal
system in health, and their utility in the treatment of tetanus
and other convulsive diseases. Calcutta.
(4) “For the Egyptians, hemp is the plant par excellence, not
for the uses they make of it in Europe and many other
countries, but for its peculiar effects. The hemp cultivated in
Egypt is indeed intoxicating and narcotic” in M. Rouyer (1810).
“Sur les médicaments usuels des Egyptiens», Bulletin de
Pharmacie, n. IX, p. 385-415.
(5) Esta pode ser considerada a primeira regra de proibição
sobre a cannabis em França pronunciada por Napoleão “Arreté
du 17 vendémiaire IX (9 oct. 1800)” in Bachmann e Coppel, Le
Dragon Domestique. Deux siècles de relations étranges entre
l’Occident et la drogue. Paris: Albin Michel, p.81.
(6) Em 1886, o Ulemá de Fez, consultado pelo sultão, justificou
esta interpretação em dois versículos do Corão: ‘o crente só
será digno desse nome quando desejar para o seu irmão
aquilo que desejar para si mesmo’, e Deus acerca do Profeta:
‘ele autorizá-lo-á a utilizar as coisas boas e defendê-lo-á das
más’. Em Caballero e Bisiou, 2000, p. 508.
(7) A familiaridade dos Americanos com o cânhamo é
testemunhada pelo programa “Cânhamo para a Vitória”
lançado durante a 2ª Guerra Mundial, quando a marijuana era
já uma das drogas mais proibidas. O programa, encorajava os
agricultores a plantarem cânhamo através da distribuição de
sementes e por conceder adiamentos da incorporação àqueles
que ficassem em casa para cultivar o cânhamo. Em 1943, os
agricultores americanos abrangidos pelo programa cultivaram
375,000 acres de cânhamo. 
(8) The Official Report of the National Commission on
Marihuana and Drug Abuse Commission Shafer (1972).
Marihuana: Signal of Misunderstanding, Submitted to
Congress on March 22, (p.8-9).

(9) Bonnie, R.; Withebread C. (1970). The forbidden fruit and
the tree of knowledge: an inquiry into the legal history of
American Marijuana prohibition, Volume II, n.º6.
(10) Na Lista 2, há substâncias menos aditivas como a codeína
utilizada pelos dentistas. Na Lista 3, há preparados medicinais
com substâncias já classificadas nas outras listas.
(11) Los delegados Egipcio y Turco proponen incluir el
cannabis en la lista de los narcóticos que serán objeto de
trabajo durante la conferencia. La sugestión del delgado
británico de esperar por los resultados de la investigación del
comité consultivo (iniciada en agosto de 1924), es recusada y
por eso, se solicita a un subcomité de doctores, profesores y
personas con experiencia ministerial o administrativa en salud
pública para posicionarse al respecto. Todos, a excepción de 3
miembros (Gran Bretaña, Países Bajos e India) se mostraron
favorables a la prohibición completa de la producción y del uso
de la resina de los cáñamos (hashish). En contra de la opinión
del delegado británico Malcom Delevinge, de no existir
análisis suficientes sobre el efecto de esta droga y del
delegado indio que reclamaba la costumbre en su país de ser
un uso social y religioso.
(12) International Convention for Limiting the Manufacture
and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, signed at
Geneva, 13 July 1931; The Convention of 1936 for the
Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs;
Agreement for the Control of Opium-smoking in the Far East,
signed at Bangkok on 27 November 1931; Protocol of 1946
amending the Agreements; Conventions and Protocols on
Narcotic Drugs, concluded at The Hague on 23 January 1912;
at Geneva on 11 February 1925 and 19 February 1925 and 13
July 1931; at Bangkok on 27 November 1931, and at Geneva
on 26 June 1936; Protocol, signed at Paris on 19 November
1948, bringing under international control drugs outside the
scope of the Convention of 13 July 1931 for Limiting the
Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic
Drugs, as amended by the Protocol signed at Lake Success on
11 December 1946.
(13) Pág. 1 Convención 1961.
(14) B. De Ruyver, G. Vermeulen, T. Vander Beken, F. Vander
Laenen, K.Geenens (2002). Multidisciplinary Drug Policies and
the UN Drug Treaties, Institute for International Research on
Criminal Policy. Maklu: Gent University, p. 23.
(15) Karjewski, 1994; Caballero et Bisiou, 2000; Cesoni, 2000;
Note politique du Gouvernement Fédéral Belge 2001; Dorn et
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Jamieson, 2001; Institut Suisse de Droit Comparé, 2001; De
Ruyver et al., 2002.
(16) The Swedish National Drug Policy Coordinator, Is
Cannabis a Harmeless Drugs? Connecting research to drug
control policy, Stockholm 2003.
(17) Commission on Narcotic Drugs 46th Session Ministerial-
level Segment 16 April 2003, Speech of the Executive Director
of the Untied Nation Office for Drugs and Crime Mr. Antonio
Costa and Resolution L.18 at CND Vienna April 2003, ‘Effort to
counter moves towards the indiscriminate legalisation of
drugs for non-medical use’.
(18) Council of the European Union, Draft Council Resolution
on cannabis, Cordrogue 59 Brussels, 7 July 2004.
(19) Em 1 de Novembro de 2003, o número de Estados
signatários da Convenção Única sobre Estupefacientes de
1961 era de 179, dos quais 175 assinaram o Protocolo de 1972
de Revisão da mesma Convenção. Ainda em 1 de Novembro
de 2003, o número de Estados que tinham assinado a
Convenção de 1971 sobre Substâncias Psicotrópicas era de
174. Sempre em 1 de Novembro de 2003, um total de 187
países ou seja, 87% de todos os países do mundo, bem como
a Comunidade Europeia, tinham sobrescrito a Convenção de
1988 contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de
Substâncias Psicotrópicas.
(20) É o caso da Alemanha e as salas de chuto, da distribuição
controlada da heroína na Suíça, na Alemanha e na Holanda, a
re-classificação da cannabis no Reino Unido, as recentes
modificações legislativas em Portugal, Bélgica e Luxemburgo.
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