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O tema para elaboração deste projeto busca uma visão social e jurídica em relação 
ao uso da maconha. O mesmo terá o início com o conceito sobre drogas (maconha), 
como uma introdução inicial sobre o tema abordado, Neste projeto de pesquisa 
pretende-se dar uma visão ampla e esclarecer os aspectos positivos e negativos do 
uso da maconha, sua discriminação perante a sociedade pois alguns aceitam e 
outros não, mostrar qual o impacto e o comportamento da sociedade em geral na 
questão do uso da maconha, sento um assunto complicado de se falar, pois 
diariamente vem gerando muitos debates, trazendo diferentes pontos de vista sobre 
a discriminação da maconha e sua legalização. Este projeto busca avalia também os 
aspectos psicológicos dos usuários avaliando os malefícios e os benefícios que o 
uso desta substância poderia causar no usuário. A metodologia que será utilizada 
para elaboração deste trabalho será o método cientifico dedutivo. Onde a pesquisa 
seguirá no âmbito da discriminação do uso da maconha com base na lei nº891 de 
25/11/1938 do governo federal que a proíbe se especificando no decorrer deste 
projeto com analises dos danos que poderia vir a causar na sociedade e aos 
usuários.  Os resultados a serem alcançados ao longo deste projeto ainda estão em 
processo de ideação, tentando levar para a sociedade uma ideia de que se a 
legalização da maconha seria um aspecto bom ou ruim, mostrar as opiniões contra e 
as opiniões a favor que divide a sociedade brasileira em dois. 
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