
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Texto 01 
 

 

 
Maconha + Legalização ≠ Diminuição do 

crime organizado 

O que ainda muito vigora na mente da população 
brasileira é a questão da liberalização de uma das 
drogas com alto índice de consumo, a Maconha. 
Muitos políticos importantes no Brasil apoiam a 
liberalização, pois, de certa forma, entendem que 
deveria ser algo de direito da população, e que só 
assim deixaria de ser um crime. Um argumento óbvio. 
Um deles foi um de nossos ex-presidentes da república 
Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro do meio 
ambiente Carlos Minc. Já outros argumentam sobre os 
riscos causados ao dependente, que além de adquirir 
uma deteriorização do corpo, acaba por comprometer 
aos que estão a sua volta, por ser mais um que 
participa e financia as organizações criminosas que 
atuam com este tipo de mercado. O que se vê é uma 
total falta de consenso dentre a população brasileira, 
que também está dividida entre estes dois lados. Para 
Bo Mathiasen, representante dinamarquês da UNODC 
(Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes) 
e da ONU, um dos grandes problemas que serão 
enfrentados pelo Brasil caso caia no descontrole, é um 
fator fronteiriço. Mathiasen aborda a questão da 
fronteira Paraguai e Brasil, um dos locais de mais fácil 
acesso às trocas comerciais, e onde muitos dos 

integrantes do tráfico aproveitam da baixa vigilância para atuar, provando que esta fronteira é uma porta escancarada à entrada 
de entorpecentes em geral. E não somente o narcotráfico, mas também o de pessoas, de armas, manufaturados e assim por 
diante. 

Disponível (texto e gráfico) em: <http://unodc11minionu.wordpress.com/2010/08/22/maconha-legalizacao- 
%E2%89%A0-diminuicao-do-crime-organizado/> Acesso em 20 ago. 2016. 

Texto 02 
Cara ou Coroa? 

Estudos mostram que, além da dependência, o uso crônico produz bronquite crônica, insuficiência respiratória, aumento 
do risco de doenças cardiovasculares, câncer no sistema respiratório, diminuição da memória, ansiedade e depressão, episódios 
psicóticos e de pânico e, também, um comprometimento do rendimento acadêmico e/ou profissional. Por que optar por um 
caminho oferecem tantos riscos? A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas, a Abead, pesquisou sobre 
algumas experiências de descriminalização no mundo e elaborou uma síntese de evidências sobre os resultados. Foram eles: o 
aumento do consumo, a redução da idade de experimentação, a diminuição do preço de comercialização e, portanto, um 
aumento da disponibilidade e do acesso à droga e, pior, um mercado para turistas que pode trazer outros riscos sociais e de 
saúde. Por esses e outros motivos, é preciso debater muito mais antes de se alterar a lei ou mesmo propor medidas mais 
liberalizantes. 

 
Texto 03 

MARQUES, Ana Cecília. Cara ou Coroa? Folha de São Paulo, Tendência & Debates, p. 02, 11 fev. 2016. 

 
O Novo Status da Maconha 

E mais: muitos trabalhos científicos clínicos foram feitos no mundo demonstrando claramente que a maconha tem boas 
propriedades terapêuticas (dores neuro e miopáticas; esclerose múltipla; náusea e vômito resultantes da quimioterapia do 
câncer; e mais recentemente epilepsia e dores terminais do câncer). E, ainda, recentes pesquisas epidemiológicas, seguindo 
milhares de usuários crônicos e até pesados da maconha, feitas em importantes universidades dos Estados Unidos e do Reino 
Unido, cabalmente mostram que a maconha não afeta o desempenho cognitivo, não produz ganho de peso e não está associada 
a efeitos adversos da função pulmonar. 

CARLINI, Elisaldo. O Novo Status da Maconha. Folha de São Paulo, Tendência & Debates, p. 02, 11 fev. 2016. 

 
Com base na leitura dos textos motivadores a seguir e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva 

um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema: Como lidar com o 

consumo de Drogas no Brasil Apresente uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defender o seu ponto de vista. 

TEMA EXTRA Nº 18 

Proposta de Redação estilo CONSULTEC/VUNESP 
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