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O Tema abordado pelo artigo é estudar a legalização e regulamentação do uso 
recreativo da Cannabis sativa no Brasil, que é um tema atual, polêmico e é pauta de 
muita discussão no país nos dias de hoje. O grande problema da vertente 
proibicionista sobre as drogas recreativas é que essa visão causa efeitos mais 
danosos a toda sociedade, do que uma devida regulamentação, pois sem a devida 
legalização e regulamentação essas drogas acabam financiando o poder do crime 
organizado .Os principais objetivos são entender como surgiram essas raízes 
culturais da vertente proibicionista, que vem do início do século XX, e que ainda 
sustenta esse pensamento, e que é refletido ate os dias de hoje, copilar o maior 
numero de estudos científicos, atuais, e de autores renomados no assunto, que 
abordem esse tema de forma imparcial, e já que uma regulamentação se faz 
necessária, estudar qual seria a melhor forma de fazer isso no Brasil, tendo em vista o 
lado do usuário, do Estado, e de quem não tem opinião formada sobre o assunto em 
debate. O método cientifico usado será o hipotético-dedutivo, pois a análise partirá de 
uma premissa maior e será aplicada a casos singulares, buscando assim embasar 
seus argumentos. O método auxiliar que será o comparativo, quando for comparada a 
flor da Cannabis sativa no seu uso recreativo com o uso de outras drogas 
consideradas lícitas. Além disso, a  pesquisa será qualitativa no que diz respeito a 
historia do proibicionismo, nos estudos científicos sobre a maconha e no modelo 
proposto para a regulamentação, e quantitativa na parte em que diz respeito aos 
benefícios que a legalização trará para a população em geral. E o resultado esperado 
pelo trabalho é conscientizar quem lê que a criminalização da droga traz mais 
malefícios para a sociedade do que a regulamentação e descriminalização. 
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