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Resumo. O artigo se propõe a dis-
cutir a políticas de drogas
implementadas em vários países e
em particular na América Latina.
Privilegiando a análise  dos progra-
mas de redução de danos como ex-
periências positivas na abordagem
da questão da drogas, a autora pro-
põe a ampliação das ações no senti-
do de não acusar criminalmente
determinados atores localizados na
ampla rede do narcotráfico.
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Abstract. The article analysis the
drugs’ policy implemented in the
world, principally in Latin America.
Privileging the analysis of the
reduccion risks’ program as positive
experiences in the boarding of the
question of the drugs, the author
considers the magnifying of the
programs in the direction of not to
accuse criminally some actors
located in the ample net of the drug
trafficking.
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A ampliação do mercado da droga que se reativou a partir da
segunda pós-guerra, incentivou o desenho de políticas de inter-
venção que fossem variando através das décadas e que de certa
forma refletem as preocupações governamentais e da sociedade
perante esse fenômeno. As análises que foram se desenvolvendo
remeteram a duas vertentes da problemática, o consumo por um
lado e o denominado narcotráfico1  pelo outro, ou, em termos
economicistas, a demanda e a oferta.

Esse desdobramento da temática tem, em parte, sua razão de
ser por ter se manifestado, em seus princípios, em espaços suma-
mente diferenciados, não somente de um ponto de vista geográfico
– nos países centrais o consumo e nos países periféricos a produção
e o tráfico, – mas, desde uma perspectiva econômica e cultural. As
relações entre ambos os espaços estão marcadas por uma assimetria
cujo peso se faz sentir na hora de abordar a temática e tomar as
decisões políticas correspondentes. Essa situação levou de fato ao
desenvolvimento de duas lógicas políticas diferenciadas e a uma
visão setorializada do fenômeno, apesar de suas numerosas vari-
antes e aspectos estarem inter-relacionados.

As políticas que foram sendo implementadas para enfrentar o
consumo, a produção e a comercialização das drogas, junto à atual
lavagem dos lucros dos narcotraficantes, tiveram como ponto de
partida a repressão. Porém, em alguns países, sobretudo europeus,
abriu-se uma brecha que permitiu engendrar possíveis alternati-
vas a uma legislação de tipo repressiva, no campo do consumo.
Essa mudança de tendência foi causada, basicamente, por duas
constatações: a dificuldade de alcançar o objetivo de eliminar ou
reduzir drasticamente o uso de substâncias psicoativas mediante a
penalização dos usuários de drogas e os numerosos riscos e peri-
gos colaterais para o indivíduo e a sociedade que derivam da apli-
cação de uma estratégia punitiva e, portanto, criminalizante. Em
médio às dificuldades, fracassos e acertos, foi se abrindo passo à
política de “Redução de Danos” em suas diferentes variantes2 .
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A REDUÇÃO DE DANOS

Baseada numa visão tolerante de resguardo e proteção da Saúde
Pública, a Redução de Danos, em suas múltiplas acepções, baseia-se
num enfoque que não é exclusivamente médico –embora em muitos
países a sua adoção fosse determinada pela necessidade de combater
o avanço da epidemia de HIV-AIDS, relacionada com o uso de drogas
injetáveis, senão incluir outros tipos de olhar (NEWCOMB, 2003).

De fato, o consumo de drogas afeta diferentes níveis: o indivi-
dual, o comunitário, o social e o econômico. No nível individual
está em jogo a saúde mental e psíquica do consumidor, que termi-
na por influir em todos seus aspectos no microcosmo social consti-
tuído pelo âmbito familiar, o círculo de amizades e de trabalho, a
comunidade, afetando os vínculos comunitários para depois esten-
der-se como fenômeno, em sua globalidade, à sociedade em seu
conjunto. Esta deve enfrentar os custos dos problemas relaciona-
dos ao uso de drogas em condições de clandestinidade ou *semi-
clandestinidade determinadas estas por legislações punitivas e con-
denação social, tais como a violência, a insegurança, o progressivo
isolamento e marginalização dos indivíduos e grupos sociais iden-
tificados de alguma forma com as substâncias psicoativas. Esta si-
tuação de puramente social vai derivando numa problemática de
tipo político, entrelaçada e complexificada pelo crescente conluio
imaginário ou real, dependendo dos países, com os fenômenos
delitivos em aumento, que tornam as sociedades menos tolerantes
e mais predispostas à aplicação de medidas restritivas e punitivas.
Aos custos sociais e políticos há que somar aqueles em termos eco-
nômico-financeiros de uma maquinaria judicial e penitenciária que
se ocupa dos crimes relacionados com as drogas, sem deixar de
lado os danos causados pelos delitos contra o patrimônio associa-
dos a seu uso. Estas problemáticas se expressam em toda sua gra-
vidade na falta de um marco de contenção e de estratégias de inter-
venção que não sejam a pura repressão.
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A política de Redução de Danos é erigida como alternativa ba-
seada numa cultura mais humanitária que não aponta para a eli-
minação do consumo pela forçada abstinência, senão para a limita-
ção de sua difusão e de sua incidência nos âmbitos considerados.
Suas estratégias, portanto, se contrapõem às legislações punitivas
e ao “paternalismo” médico e religioso.

Esta política, muito criticada por setores radicalizados que
propugnam uma sociedade livre de drogas a qualquer preço, erige-se
em alternativa à repressão do consumo em função de evitar, ademais,
a criminalização a que se encontra sujeito o usuário de substâncias
psicoativas3 e a cercania e contato com o submundo do crime.

No entanto, essa declaração de tolerância não se estendeu ao
resto do circuito da droga, para o qual se fomenta e pretensamente
se aplica o que, ao final dos anos 90, foi chamado de “tolerância zero”,
propugnada especialmente pelos Estados Unidos. Enquanto nos 80
se concebia a Redução de Danos e começavam as primeiras experi-
mentações na Europa, a administração do presidente Reagan reafir-
mava sua vontade de lutar contra o “flagelo da humanidade”, medi-
ante a “guerra contra as drogas”, declarada por seu antecessor, o
presidente Nixon, nos anos 70. Nesse período, nos Estados Unidos a
droga já não era considerada somente um problema sanitário indivi-
dual, e dada a magnitude, coletivo, teria-se convertido, no discurso
oficial, numa ameaça à segurança interna, que depois derivará no
que é, atualmente, uma problemática de segurança nacional que su-
pera os limites do propriamente policial4 .

A TOLERÂNCIA ZERO

Hoje em dia a postura dos países centrais ante a problemática
da produção e do tráfico se mantém rígida, ainda que à hora de
implementar estratégias e medidas coercivas em seus próprios ter-
ritórios, estas não se aplicam à determinação que caberia esperar.
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Os exemplos não faltam no referente à lavagem de dinheiro sujo
que envolve diretamente os setores das finanças mundiais dos pa-
íses centrais e não somente dos paraísos fiscais ou da periferia; ou
as decisões de intervir nas estruturas criminosas locais, ativas em
seus próprios territórios, envolvidas em atividades narcotraficantes
sumamente lucrativas.

Se esta postura é denunciada com freqüência, o que até o mo-
mento não se ressaltou suficientemente é que muitos países e seto-
res sensibilizados com o consumo e propensos a encontrar cami-
nhos diferentes dos da repressão, apóiam direta ou indiretamente
uma política internacional altamente coerciva, liderada pelos Esta-
dos Unidos numa visão dicotômica da realidade e com atribuições
incoerentes de responsabilidades sobre as causas do fenômeno. Esta
política encontra sua expressão nas Convenções Internacionais e se
reafirma ano a ano em Viena e durante as sessões de avaliação das
Nações Unidas sobre a aplicação desta política. Seu peso recai com
força sobre os países periféricos que pela desigualdade nas rela-
ções internacionais, pela incapacidade de elaborar propostas pró-
prias ou mancomunadas e por interesses não propriamente santos,
terminam aderindo e aceitando.

Tudo isto não significa que também na vertente da produção5

não se tenham transitado caminhos diferentes aos puramente re-
pressivos.

O DESENVOLVIMENTO ALTERNATIVO

Na América Latina, questões culturais e de pobreza foram re-
conhecidas como fatores que impulsionam massas camponesas a
dedicar-se aos cultivos ilícitos. A partir destas considerações foram
sendo elaborados alternativas para eliminá-los. Da erradicação for-
çada de cultivos passou à erradicação por compensação, para de-
pois chegar à substituição de cultivos emoldurada no chamado
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desenvolvimento alternativo impulsionado a nível internacional por
Jaime Paz Zamora, presidente da Bolívia, nos começos dos anos 90,
ainda que sua gestação fosse anterior. Conquanto se pode conside-
rar como a cara não repressiva dos programas de eliminação de
cultivos, o desenvolvimento alternativo foi implementado medi-
ante medidas coercitivas que causaram gravíssimos problemas ao
interior da trama social das comunidades e das regiões6 .

Tratava-se de substituir uma atividade internacionalmente
condenada, com atividades lícitas, como os cultivos de café, de
abacaxi, produção de produtos lácteos etc. Chegou-se a fazer pro-
jetos que previam obras de infra-estrutura, assistência técnica,
créditos rotativos e onde se considerava também o desenvolvi-
mento da comunidade em seu conjunto, com componentes de saú-
de, educação, capacitação, promoção da mulher. Tudo em troca
da erradicação dos cultivos ilícitos que naqueles anos eram majo-
ritariamente de coca7 .

Investiram-se milhões e se cometeram erros enormes. Os pro-
jetos foram pensados de cima, sem nenhuma ou escassa participa-
ção camponesa. Tecnicamente perfeitos no papel, mostraram ser
inadequados à realidade à que se queria aplicar. Não se considera-
ram variáveis culturais, dinâmicas sociais e políticas. E não se con-
siderou a lógica de um mercado que, pelas leis neoliberais atual-
mente vigentes, resulta impermeável à colocação de mercadoria
proveniente de micro-produtores8. Na maioria dos casos, os pro-
gramas foram um rotundo fracasso ou um monumento à inutili-
dade9.

Alguns desses projetos deixaram comunidades divididas, cam-
poneses endividados10 , e sobretudo provocaram uma generaliza-
da e profunda desconfiança e a sensação de que as medidas alter-
nativas eram tão só uma forma para manter a burocracia nacional
e internacional.

Essa política cujos objetivos foram malogrados, poderia, quiçá,
ter alguma validez na medida em que se resolvessem temas estrutu-
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rais referente às tomadas de decisões de parte dos beneficiários, sua
real participação, a localização de mercados, entre eles os solidários,
e, portanto, de produtos que tenham saída, considerando também a
dinâmica específica que faz dos mercados, mercados excludentes,
dominados por grandes grupos empresariais.

A implementação do desenvolvimento alternativo, que depois
se converteu em planos regionais de desenvolvimento, para conse-
guir não somente produtos alternativos senão uma economia que
substitua a economia da coca e da papoula11 , não significou o aban-
dono de políticas repressivas. Estas se mantiveram e ante a suposta
impossibilidade de alternativas viáveis, que, aliás, dada a extensão
do fenômeno dos cultivos e a numerosa população envolvida pre-
cisa de investimentos de grande magnitude, têm aberto o caminho
que leva a seu endurecimento.

REPRESSÃO FOR EXPORT

Se se manteve o objetivo principal, uma sociedade livre de dro-
gas, os objetivos operativos, no entanto, sofreram um perigoso des-
locamento ante a impossibilidade de consegui-lo. Num reconheci-
mento implícito do fracasso de uma política doméstica de conten-
ção, nos Estados Unidos o atendimento dirigiu-se para a oferta de
substâncias psicoativas fora das fronteiras. A repressão se instalou
longe do solo pátrio, para o centro e o sul do continente, em palcos
desestruturados, ou em fase de desestruturação, por dinâmicas in-
ternas determinadas pelo aumento das desigualdades, da
marginação e da exclusão que derivam de conflitos sociais e políti-
cos, e pelos confrontos armados.

Este deslocamento foi possível, ante a opinião pública nacio-
nal e internacional, graças à meticulosa construção da figura de
um inimigo, o narcotráfico. Inimigo externo com capacidade de
desestabilizar a sociedade norte-americana e corroer seus pilares, o
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narcotráfico se transformou numa questão de segurança nacional,
o que permitiu encarar a luta contra as drogas em termos militares,
em palcos longínquos.

O principal objetivo operacional foi a destruição do circuito
das drogas em sua origem, atacando o complexo produtivo, desde
os cultivos ilícitos até os laboratórios numa tentativa de desarticu-
lar as estruturas delinqüenciais que se tinham estruturado ao re-
dor do negócio. No entanto, todas as modalidades repressivas, em
suas variantes, não somente não conseguiram em algum momento
melhorar minimamente a situação em função do objetivo princi-
pal, e ainda converteram num estimulador de situações mais
conflitantes ainda.

A EMIGRAÇÃO PARA A ILEGALIDADE

A mais estrita ilegalidade decretada às drogas e às atividades
com elas relacionadas como base para seu controle tinha, na mente
dos elaboradores da política sobre estupefacientes, a finalidade de
desalentar não somente o consumo, senão sobretudo a produção e
o tráfico. Esta ilegalidade, decretada de acordo com critérios de
periculosidade das substâncias psicoativas mediante parâmetros
altamente duvidosos, do ponto de vista científico, converteu-se em
elemento essencial para uma política de criminalização progressi-
va que inclui, não somente os grandes responsáveis pelo tráfico de
drogas, mas setores populacionais que constituem os elos mais fra-
cos do circuito e que, portanto, são os mais vulneráveis. Eles são a
mão-de-obra barata do narcotráfico, a base social de um negócio
multimilionário, do qual só recebem migalhas. Empregados no plan-
tio, pequeno transporte e venda, é uma população que suporta uma
tríplice desvantagem, a de ser pobre, a de ser criminalizada, a de
viver num universo socialmente desestruturado ou diretamente
colapsado pela violência. São os excluídos de um sistema ao qual
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nunca vão poder ingressar e que os priva de seu direito à cidada-
nia. Muitas vezes esgotadas as possibilidades de encontrar um meio
de sobrevivência legal, dedicam-se a atividades penalizadas pelas
leis de estupefacientes, dando lugar a um fenômeno que foi concei-
tuado como “emigração para a ilegalidade” (ROSSI, 2003a). Este
novo conceito representa muito bem o périplo de setores
populacionais que foram emigrando de seus lugares de origem para
encontrar, seja nas cidades, seja na selva, os meio de subsistência.
São os camponeses que fogem da seca e da erosão, da violência
militar ou paramilitar ou guerrilheira ou narcotraficante, são os
mineiros a quem fecharam as minas lá pelos anos 80, são os safreiros
sem safra. Vivem dispersos na mata, cultivando produtos que nin-
guém compra ou se amontoam em casas de papelão e chapas nos
bairros miseráveis onde o trabalho é uma quimera. Foram atraídos
pelos pólos de desenvolvimento que são as cidades ou os acampa-
mentos petroleiros, ou simplesmente se internaram na selva em
busca de um pedaço de terra que os alimente. Protagonizaram e
protagonizam emigrações espontâneas ou forçadas às quais o Es-
tado não dá ou não quer dar resposta. Algumas destas migrações
para zonas rurais foram alentadas pelo mesmo Estado na tentativa
de aliviar a pressão sobre as cidades. Algumas até foram planifica-
das. No entanto, as políticas para esta massa de pessoas a procura
de sustento foram erráticas, deficientes ou inexistentes. Erráticas,
devido ao fato de as grandes prioridades de desenvolvimento te-
rem se modificando na medida em que os países da América Lati-
na foram introduzidos na lógica do mercado mundial, excluindo
porções crescentes de população; deficientes, já que os requerimen-
tos básicos destes segmentos populacionais não foram atendidos;
inexistentes, no momento em que o Estado abandonou à sua pró-
pria sorte zonas inteiras, onde sua única presença, quando a teve,
foi a repressiva.

O Estado foi desentendendo-se com essa porção da popula-
ção, pelas reformas mesmas que se foram realizando no aparelho
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estatal e que redefiniram seu papel, suas atribuições e seus espaços
de intervenção. Os recortes nas políticas sociais que se concretiza-
ram em ajustes orçamentários fecharam a porta a soluções, abrin-
do espaços de segregação. Uma segregação que não é só econômi-
ca, senão que afeta outras esferas do ser social. Estas situações são
amplamente aproveitadas por atores criminosos que por falta de
soluções oferecidas pelo Estado, pela sociedade ou pelo mercado,
brindam oportunidades de sobrevivência no marco da ilegalidade.

A emigração de um lugar a outro, antes atrelada à inserção no
setor informal da economia, tão festejada nos anos 80 por ser consi-
derada motor de progresso para as populações desfavorecidas (DE
SOTO, 1987), vai-se convertendo numa paulatina integração a ati-
vidades delitivas com conseqüente processo de criminalização de
seus protagonistas. Neste marco, alimentado pelas leis anti-narcó-
ticos, o narcotráfico oferece suas opções que são opções de sobrevi-
vência e de integração a um sistema para todos aqueles que a ex-
clusão deixou sem nenhum vínculo social de pertence. Numa soci-
edade dominada por contra-valores, onde o humano desaparece
sob as cifras macroeconômicas, onde existir equivale a ter, e onde a
corrupção já não é um simples ato conjuntural, mas se erigiu como
sistema, o traspasso do umbral da ilegalidade, sem ser automáti-
co12 , vê-se facilitado sobretudo para duas categorias populacionais:
as mulheres e os jovens.

As primeiras, por razões sócio-culturais e as devastadoras cri-
ses que os países da periferia sofrem, vêem-se impelidas a assumir
a chefia dos lares e sua manutenção frente a famílias que se conver-
tem em mono-parentais, sem presença masculina, ou daqueles nú-
cleos onde os homens perderam a possibilidade de empregar-se
até no setor informal da economia e com essa possibilidade perde-
ram sua própria identidade social (ROSSI, 2003a). Com escassa e
insuficiente formação e capacitação, as mulheres, elegidas por se-
rem confiáveis, por não serem perigosas como os homens, por se-
rem mais vulneráveis13  e por serem consideradas descartáveis, vão
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engrossando cada vez mais as filas da mão de obra do narcotráfico
nos degraus inferiores, como dão conta as estatísticas carcerárias,
onde a violação das leis de estupefacientes é a primeira causa de
encarceramento das mulheres em quase toda a América Latina. Os
jovens, por outro lado, limitados em suas projeções pessoais, vão
elaborando uma visão específica da vida, a visão de não “futuro”,
que quebra suas vontades e converte a vida em algo efêmero a ser
arriscada no imediato.

Toda essa população submetida a um processo de crescente
criminalização é objeto de perigosas generalizações baseadas na equa-
ção: pobre = delinqüente, que toma mais força quando o pobre é jo-
vem14 . Em muitas sociedades estas generalizações já são parte do ima-
ginário coletivo que abre perspectivas de repressão e põem em tela de
juízo a convivência democrática e fazem rememorar na América Lati-
na os tempos escuros das ditaduras militares quando o inimigo não
era o narcotráfico, senão o comunismo internacional e onde ser jovem
equivalia muitas vezes a ser um subversivo em potencial.

ENTRE A ILEGALIDADE E A LEGITIMAÇÃO

Sobre estas bases o narcotráfico construiu uma legitimação soci-
al, transformando-se em provedor de trabalho e satisfazendo neces-
sidades em substituição de um Estado incapaz de cumprir com seus
mandatos, por escassez de recursos ou por falta de vontade políti-
ca15. Camponeses deslocados na Colômbia, colonos da selva perua-
na ou do trópico boliviano, moradores de zonas sem recursos como
os de Pernambuco, no Brasil, ou do meio rural paraguaio, habitantes
das “favelas” brasileiras ou das vilas “miséria” argentinas, são al-
guns dos exemplos dessa situação anômala onde o espaço de poder,
que tradicionalmente deveria ser ocupado pelo Estado, é deixado
em mãos de atores emergentes de natureza criminosa.

Estes foram surgindo ou se consolidaram ao redor de um
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dos negócios mais rentáveis em nível mundial, simultaneamen-
te ao tráfico de armas com o qual se vincula cada vez mais em
função de assegurar sua própria segurança ou como meio de
intercâmbio com grupos irregulares, sejam estes guerrilheiros
ou paramilitares. As características de um mercado em expan-
são, sua clandestinidade que potencia o fator risco determina-
ram uma acumulação de capital que foi, em algum momento,
sem precedentes. Constituídas como empresas capitalistas, ao
amparo das dinâmicas que o setor financeiro gerou para permi-
tir a rápida mobilidade dos capitais, necessária para seu cresci-
mento num processo de globalização das finanças –e que de al-
guma forma se mantém apesar das legislações sobre lavagem de
dinheiro-, conseguiram criar um poder econômico que se
exterioriza em investimentos legais, que desta forma o vão legi-
timando.

Esta legitimação, no entanto, está acompanhada por pro-
cessos violentos e pelo exercício da corrupção que corroem os
fundamentos dos princípios democráticos. Neste processo, a
luta anti-narcóticos, em lugar de contrapor-se eficazmente, de
acordo com os postulados da política anti-drogas, chega a con-
verter os que dela participam em co-partícipes e co-responsá-
veis por uma desestabilização, num universo cada vez mais
fragmentado.

AS ESTRATÉGIAS DA POLÍTICA ANTI-DROGAS

São variadas as estratégias repressivas que foram implanta-
das. Nenhuma deu os resultados esperados. No campo operativo,
a erradicação forçada, a fumigação, a militarização de zonas
cocaleiras, amapoleiras e maconheiras, o controle militar e policial
dos bairros marginais e os diferentes planos aplicados na área
andina, como o Plano Colômbia e a Iniciativa Regional Andina16
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não conseguiram deter nem a produção, nem o tráfico.
No campo judicial tem-se o endurecimento das legislações,

muitas das quais fazem caso omisso das garantias constitucionais,
povoando os cárceres de consumidores, vendedores e mulas, ape-
sar de aparentar, em alguns casos, uma maior abertura para solu-
ções menos repressivas. São poucos os casos de grandes
narcotraficantes encarcerados, e ainda que alguns deles estejam
presos, o negócio não diminuiu.

As cifras falam claro. Certamente, a repressão atua como ele-
mento de dispersão que faz da estrutura produtiva e das organiza-
ções um universo fragmentado de mais difícil controle. Ampliam-
se as áreas de cultivo e se deslocam para zonas mais seguras no
interior da selva ou traspassam fronteiras envolvendo mais popu-
lações e países17 . As organizações se atomizam, multiplicam-se, se
rearticulam, aparecem novos reordenamentos, novos contatos, no-
vas rotas e redes cada vez mais amplas, internacionalizadas e res-
ponsáveis por modernos critérios de eficiência e eficácia.

A luta, no entanto, deixa suas feridas: os mortos, os desapare-
cidos, os lesados, os injustamente encarcerados, as moradias
destruídas, as zonas de fumigação arrasadas, onde os cultivos líci-
tos agonizam ao lado da coca e da papoula, destruindo anos de
trabalho, possibilidades legais de sobrevivência e ativam catástro-
fes ecológicas que afetam a natureza e a saúde dos seres humanos.
O indiscriminado, o abusivo, o corrupto são as marcas desta guer-
ra levada a cabo por efetivos policiais e militares.

Dentro da estratégia norte-americana, foi impulsionada a for-
mação, ao longo de América Latina, de corpos especiais de luta
anti-narcóticos. É a polícia militarizada, vulnerável à corrupção,
também por conta dos baixos salários e com uma tradição de im-
punidade. Esta se deriva de um passado de autoritarismo que re-
siste a morrer e que permanece intacto na mentalidade e nas estru-
turas desativadas, mas não desmanteladas, aquelas a que o poder
recorre para alimentar as guerras sujas que se estão livrando em
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algumas áreas deste continente.
À polícia se somam os militares. Arredios a deixar-se envolver,

encontraram-se fortemente pressionados pelos Estados Unidos. Sua
resistência foi posta a prova pela necessidade de redefinir papéis e
forjar uma nova identidade, já que os tradicionais inimigos perde-
ram seus contornos ao terminar a Guerra Fria e ao configurar-se os
blocos comerciais no continente. No entanto, os velhos inimigos
deixaram o lugar para outros, novos, com características
multinacionais, como multinacionais são a economia e as finanças,
não diretamente relacionadas a um território em particular, o que
fez do conceito clássico de soberania nacional algo superado e que
incidiu na transformação do conceito de defesa, do âmbito militar
por excelência, fazendo-o derivar para o conceito de segurança.

Enquanto os Estados Unidos pressionavam governos e Forças
Armadas e diferentes países para que se envolvessem num tema
que se considerava mais do âmbito da segurança interna do que
hemisférica, e lançavam projetos de forças multilaterais para com-
bater ao narcotráfico, dedicaram-se também, sobretudo na década
dos 90, a militarizar a luta com participação de efetivos norte-ame-
ricanos e agências privadas de segurança, moderna versão dos gru-
pos mercenários que respondem ao governo estadunidense, com
os quais assinam contratos submetidos a controles e avaliação. Es-
tabeleceu-se desta forma o controle do espaço aéreo do continente,
assistiu-se à multiplicação de bases, à formação dos Centros
Operativos de Avançada (Forward Operating Locations, FOLs em
inglês), com presença de tropas norte-americanas no Equador,
Aruba, Curaçao e El Salvador (RONCKEN; 2004) e se lançou o Pla-
no Colômbia (RODAS CHAVEZ; 2004) que tem graves repercus-
sões não somente nesse país, senão nos países fronteiriços, como
Equador, Venezuela, Peru e Brasil, incluídos, com a Bolívia na Inici-
ativa Regional Andina.

O projeto de envolvimento das Forças Armadas de toda a
América Latina obedeceria não a uma lógica de confronto, mas se
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emolduraria na tendência que se manifesta no palco mundial, cada
vez de forma mais clara. Ante a fragmentação dos conflitos, as For-
ças Armadas parecem assumir cada vez mais o papel de polícia de
uma ordem internacional cujas regras são impostas pelos países
centrais, e máxime por Estados Unidos sobretudo a partir do 11 de
setembro do 2001. Na América Latina, o envolvimento militar na
guerra contra as drogas, sujeito a uma lógica norte-americana não
totalmente consentida, poderia entrar como um dos aspectos de
um consenso mais amplo ao redor da luta anti-terrorista em geral e
anti-guerrilheira em particular e constituir outra faceta desta ma-
nutenção da ordem, sobretudo considerando a fusão que se reali-
zou em nível discursivo entre narcotráfico, guerra de guerrilha e
terrorismo, fenômenos pretensamente presentes no continente18 . A
conjunção destas ameaças reais ou fictícias se encaixa numa lógica
militarista que se sustenta na nova doutrina militar estadunidense
(WHITE HOUSE, 2002). Nesta, às ameaças provenientes de Esta-
dos “falidos” ou “canalhas”19  (CHOMSKY, 2002; FUENTES, 2004,
p. 37) adicionam-se às ameaças assimétricas constituídas por fenô-
menos multinacionais que podem aparecer em qualquer lugar, inter-
relacionados ou não entre eles. Dentro destes encontra-se o
narcotráfico, na acepção de “crime organizado”, e o terrorismo, que
inclui grupos guerrilheiros como os colombianos e os peruanos que,
de acordo com uma visão muito difundida no país do Norte, esta-
riam tentando estender sua influência em amplas áreas do conti-
nente. Estas ameaças, pelas características mencionadas, impulsio-
naram uma nova definição do conceito de defesa convertendo-o
em segurança onde os limites tradicionais das funções policiais e
os das funções militares se vão desvanecendo e dando lugar a um
processo de “policialização” ou “securitização” do militar e de
militarização do policial20 .
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AS AMBIGÜIDADES DO ESTADO

As modificações e o endurecimento parecem encaminhar o
continente para rumos sumamente perigosos, e pouco funcionais
em relação aos objetivos que pretensamente se quer conseguir21 . Se
“guetizam” sociedades e territórios onde o Estado renuncia a
sua soberania, numa feudalização do espaço social e físico, cri-
ando redutos onde imperam outras leis impostas por atores cri-
minosos e onde o uso coercitivo da força, aplicada por assassi-
nos a salário, milícias ou exércitos privados, deixa de ser mono-
pólio do mesmo. O Estado intervém nesses espaços numa clara
lógica de guerra, invasão e ocupação para depois voltar a aban-
donar seus territórios e habitantes às vezes arrumando verda-
deiros esquadrões da morte encarregados da “limpeza social”.
Nesta feudalização entram em jogo interesses atravessados pelo
poder e pelo dinheiro, aonde forças de segurança e militares che-
gam a tecer alianças espúrias com setores enfrentados
pretensamente pelo Estado, mas que recebem até apoio solapa-
do por parte deste, pela compenetração de interesses crimino-
sos no interior da estrutura estatal, a procura de poder e impu-
nidade, e por inserir-se numa complexa trama onde não somen-
te é a política doméstica a que se dirime, senão interesses
hegemônicos e do capital multinacional.

ENTRE A DISFUNCIONALIDADE E A SUSPEITA

Na realidade, a luta anti-narcóticos tem as características de
uma trágica farsa, já que serve de álibi para a consecução de obje-
tivos alheios a ela, em diferentes níveis e para diferentes atores. A
luta permite aos governos latino-americanos implantar instrumen-
tos de controle para os setores mais problemáticos da sociedade,
que podem questionar o ordenamento social e econômico atual.
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Aos Estados Unidos, por sua vez, dá a possibilidade de exercer
um controle territorial em zonas consideradas sensíveis para seus
interesses, pelos recursos naturais não renováveis, como o petró-
leo, necessários para manter seu modelo produtivo-energético
vigente e para a mesma sobrevivência (KLARE, 2003), como os
reservatórios de água doce, abrindo espaço a ulteriores conflitos
e desestabilização22 .

A “guerra contra a droga”, da maneira como está
instrumentalizada não é funcional para seus objetivos. Não somente
é um fracasso em termos de resultados, senão que, em lugar de
desalentar o fenômeno, corrobora a sua complicação. A repressão e
sua conseqüente estratégia de militarização ativam dinâmicas
indesejadas em termos democráticos. A persistência desta lógica se
mostra suspeita. Se por um lado existem enormes interesses em
jogo, de caráter econômico e de política continental e de recursos,
que envolvem a mesma essência do poder, pelo outro parece ser
um fenômeno mais de tendência global. A militarização dos confli-
tos, sejam estes étnicos, tribais, nacionalistas ou contra as drogas,
parece converter-se na saída de um modelo econômico e de socie-
dade que está levando ao caos e para o qual, a única medida que se
pensa tomar é simplesmente sua administração, e não encontrar
corretivos em função de sua desativação.

AS NOVAS FRONTEIRAS DA REDUÇÃO DE DANOS

Considerando-se os diferentes aspectos da problemática, põe-
se de manifesto como a temática do narcotráfico não é um fato sim-
plesmente delitivo e, portanto, um mero assunto policial. É a mani-
festação intrínseca de um sistema sob signos contrapostos e com-
plementares que caracterizam a globalização.

As dinâmicas que a repressão põe em marcha contribuem para
aprofundar processos já existentes que preanunciam maiores con-
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flitos e maior desamparo dos cidadãos ante poderes aos quais só
interessa sua própria reprodução. A fragmentação do poder, a de-
sarticulação do tecido social, a multiplicação dos conflitos, a redu-
ção do Estado em seu papel de mediador e fiador, o clima de gene-
ralizada insegurança são o terreno ideal para a aceitação de novas
formas de autoritarismo e segregação dentro de uma sociedade cada
vez mais excludente e encerrada numa desesperada defesa de pri-
vilégios do que um dia foram direitos de todos.

A política de Redução de Danos aplicada ao consumo é um
arrazoado de uma cultura humanitária que neste rincão do planeta
arrisca-se a perder. Sua ampliação para diferentes aspectos do cir-
cuito se constituiria numa proteção já não para um bem individual
e coletivo, como a saúde pública, mas para o homem enquanto su-
jeito de um conjunto de direitos e da coletividade que integra. Esta
ampliação permitiria reverter o desdobramento que se realizou no
tratamento de um fenômeno que é único, ainda que constituído
por situações e realidades tão diferentes e distantes. É necessário
assumir que a solução da problemática das drogas não pode ser
enfrentada com duas lógicas diferentes que introduzem uma visão
maniqueísta de termos contrapostos.

A construção de uma política de Redução de Danos ampliada
é um processo, já que os princípios e as estratégias aplicados ao
consumo não podem ser extrapolados. Só podem indicar um cami-
nho e evidenciar sua necessidade. Sua meta primordial seria a re-
solução do conflito pelas vias pacíficas.

Um dos pontos de partida deverá ser a identificação da raiz do
problema. Esta está constituída pela ilegalidade das drogas e do
circuito montado ao redor? Ou sem propor-se a questão da ilegali-
dade por envolver categorias morais, como controlar o narcotráfico,
sem aplicar uma repressão indiscriminada? Onde começa o
narcotráfico? Como defini-lo? Com base em que postulados e vari-
áveis podemos diferenciar condutas e responsabilidades?

Estas perguntas não são ociosas. A Redução de Danos aplicada
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ao consumo foi viável porque o consumidor, ainda que infrator da
lei, no fundo é considerado um doente, graças a um discurso médi-
co que se foi difundindo através das décadas. Este status abriu uma
brecha que possibilitou pensar numa política alternativa sob as in-
sígnias da saúde. Por outro lado, os segmentos populacionais do
circuito de produção e tráfico não contam com essa vantagem, já
que o discurso oficial os incriminou de fato ante a mesma opinião
pública. E se no caso dos cultivadores de plantas ilícitas se está abrin-
do caminho para uma consciência de sua situação quase sem esca-
patória, há segmentos como o dos mulas23 , dos vendedores, sejam
estes consumidores ou não, que dificilmente não podem ser identi-
ficados com o narcotráfico. Para não falar de setores muitos mais
criminalizados, de conduta realmente delitiva, instigada, no entan-
to, por situações de pobreza, desamparo, desestruturação familiar,
social e cultural em geral.

O que é evidente é que é necessário operar politicamente me-
diante uma estratégia de subtração da base produtiva e social ao
narcotráfico. Da mesma maneira precisa-se desativar os mecanis-
mos propícios a sua existência e expansão. Aqui invariavelmente
se encontrarão obstáculos de natureza estrutural impossíveis de
superar por serem próprios do ordenamento da sociedade. O
narcotráfico, apesar das tentativas de demonização, é um produto
deste ordenamento e de sua cultura, bem como o são as guerras e
outros “demônios” mais.

Para tudo isto, fundamentais são a criação de um arcabouço
teórico e o desenvolvimento de uma prática num processo de
retroalimentação entre ambos. É necessária a identificação do obje-
tivo principal desta política mediante a construção de
conceitualizações rigorosas ao redor das problemáticas, para não
ficar nos meros enunciados e inabilitar-se para o desenho de estra-
tégias e sua aplicação.

Há que diferenciar os segmentos do circuito das drogas, dife-
renciar responsabilidades, níveis de participação, de tomadas de
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decisão e de benefícios e proceder ao exame dos diferentes aspec-
tos da problemática, o sócio-cultural, o econômico e o político. Há
que evidenciar, para conscientizar, as falácias das generalizações
aplicadas a toda a realidade latino-americana, onde narcotráfico,
guerrilha e/ou terrorismo aparecem unificados, generalizações que
podem conduzir à aceitação de uma crescente política de controle
da vida civil em função de uma segurança que só a justiça e a eqüi-
dade, e não as arma, poderão garantir.

Terá que se criar um saber mediante a elaboração de saberes
dispersos, terá que se criar parâmetros que não sejam só indicado-
res numéricos, mas que dêem conta dos danos sociais e humanos
que não são simplesmente “danos colaterais”, como hoje agrada
defini-los, que permitam por um lado mostrar as falácias da atual
política anti-droga e pelo outro permitir uma avaliação dos resul-
tados de uma possível política alternativa.

As estratégias para conseguir os objetivos deverão variar de
acordo com as diferentes realidades a serem estudadas. Desconhe-
cer a existência de problemáticas diferenciadas devido à história
política e cultural das populações equivaleria a decretar seu fracas-
so de antemão.

Dessa maneira é possível prever que a Redução de Danos em
muitos países transitará pelos domínios do desenvolvimento das
áreas rurais e urbanas e pela criação de empregos; ou pode estar
intimamente relacionada com os processos de paz ou vinculada a
estratégias de renovação ético-cultural, sem visos de moralismo ba-
rato, para enfrentar a corrupção, sobretudo quando esta é voluntari-
amente ignorada ou instalada e promovida pelo mesmo poder.

Essas propostas, talvez sejam de difícil inserção num debate
na sociedade e a nível político, já que a mesma tradicional Redução
de Danos aplicada ao consumo se confronta com uma forte arre-
metida de parte de poderosos setores conservadores que estão pon-
do em dúvida sua realização através de cortes orçamentários ou
eliminação de ajuda internacional aos programas que em vários
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países estão sendo levados a cabo. Não obstante, há que exigir o
direito à experimentação que permitiria, apesar dos compromissos
internacionais, empreender ações e avaliá-las à luz dos processos e
dos resultados, e pedir espaços de acordo, e retroceder em matéria
de repressão, saída fácil e que dá créditos políticos, mas que ao
final só complica situações porque não se dirige aos núcleos pro-
fundos da problemática a resolver.

A necessidade é evidente. A política anti-drogas tem custos
demasiado altos. Faz perigar a paz e a convivência civil, sem as
quais não há direitos, não há desenvolvimento, não há democracia
e não há dignidade. Frente à multiplicação dos conflitos, inaugurar
uma política que tenda a desativá-los num campo como o das dro-
gas pode converter-se numa contribuição ao que, hoje em dia, to-
dos precisamos: que o mundo que os homens criaram deixe de ser
hostil para eles mesmos.
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NOTAS
1 O narcotráfico é um termo que engloba uma série de realidades altamente diferenciadas e

para onde confluem desde a produção de matérias primas à comercialização das drogas
ilícitas.

2 Para muitos, a Redução de Danos é, ainda, simplesmente, uma estratégia que se limita à
troca de seringas.

3 Muitas são as legislações que direta ou indiretamente penalizam o consumo de substânci-
as estupefacientes. Em diferentes países da América Latina conquanto o consumo não es-
teja sancionado, a posse para consumo, a posse simples e para a venda. As pessoas presas
por esta causa, uma vez estabelecido seu grau de dependência, sobretudo no caso de pos-
se para o consumo, deverão submeter-se a um processo de reabilitação. Se não aceitarem
ou não colaborarem durante o tratamento, terão que purgar a pena no cárcere. Esta medi-
da não considera dois fatores importantes. O primeiro é a falsa disjuntiva “tratamento ou
cárcere”, que desvirtua o processo que deveria levar à reabilitação já que o converte em
compulsivo, fazendo duvidar sobre sua efetividade em relação aos ganhos. O segundo está
relacionado com as dificuldades dos Estados para garanti-lo, não dispondo de fundos para
isso, o que converte a medida em discriminatória para as pessoas de escassos recursos que
não podem recorrer aos serviços de instituições particulares, dando lugar, desta forma, a
um processo de criminalização da pobreza.

4 Ver os estudos, já convertidos em clássicos, da criminóloga venezuelana Rosa del Olmo
(DEL OLMO, 1989; 1992; 1994).

5 Fazemos referência à produção de matéria prima, isto é a cannabis (maconha) e as outras
plantas como coca e papoula das quais se extraem os princípios ativos a partir dos quais e
através de diferentes fases de elaboração, obtém-se a cocaína e os derivados do ópio como
a heroína.

6 Sobre alguns aspectos desse tema ver ILDIS, 1993; VARGAS MEZA, 2003.
7 Uma das condições para aderir a estes programas era a eliminação prévia dos plantios ilíci-

tos, fonte primária da economia campesina, que colocava os produtores e as comunidades
em situação de vulnerabilidade ante a possibilidade de os programas e projetos não terem
os resultados esperados.

8 Não se levaram em conta os gargalos na comercialização: os custos de transportes dos pro-
dutos em locais com escassa ou quase nula infra-estrutura viária, que ainda que fosse melho-
rada, nem o Estado nem as comunidades teriam podido mantê-la, pelos altos custos que isto
implica; a ausência de um mercado interno que pudesse absorver a produção; um mercado
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externo de difícil penetração, pelas barreiras constituídas pelos impostos aplicados pelos di-
ferentes países, sobretudo os centrais, apesar da liberalização suposta dos mercados.

9 Um dos casos mais notórios foi o projeto Agroyungas, nos Yungas de La Paz, na Bolívia.
10 Ao fracassarem os projetos, os camponeses tiveram que enfrentar vários problemas dentre

os quais vale destacar os seguintes: encontraram-se sem fontes de sustento, já que os culti-
vos das plantações ilícitas tinham sido eliminados; tendo-se entregue créditos rotatórios a
pagar-se com os ganhos derivados das atividades econômicas alternativas, não puderam
cumprir com os compromissos assumidos, o que lhes impede até agora voltar a ser sujeitos
de crédito; uma vez fechado o projeto, que em lugar de dar ganhos dava perdas, as comuni-
dades ou os beneficiários do mesmo não estavam em condições de assumi-lo e sustentá-
lo, como previsto pelos acordos de cooperação.

11 Esses planos precisam de fortes investimentos e não consideram a presença da população,
tanto assim que muitos deles prevêem a realocação dos camponeses, deixando sem solu-
ção uma das causas de sua integração no circuito produtivo das drogas: a falta de inserção
trabalhista nos setores da economia legal.

12 Um dos novos fenômenos da expansão do narcotráfico é que o envolvimento com ele não
é somente das pessoas de baixos recursos ou de delinqüentes avezados, senão também de
membros das classes média e alta. Isto responde a uma lógica dominada por uma
desestruturação das escalas de valores que vive a sociedade em seu conjunto, que tem a
ver com o dinheiro e o poder, com os símbolos mercantis do status e com o instantâneo -
ter tudo e ter de imediato - sem reparar nos meios para consegui-lo.

13 A vulnerabilidade das mulheres reside sobretudo na sua preocupação pela segurança dos filhos.
14 Em algumas sociedades esta generalização se agrava quando nela se inserem preconcei-

tos racistas, onde ao binômio pobre e delinqüente se adiciona o fato de ser negro, como
por exemplo no Brasil.

15 Conquanto o narcotráfico seja converido em instrumento para satisfazer exigências urgen-
tes, em momento de crise dirige sua violência para sua própria base, sobretudo quando há
fraturas internas, disputas territoriais e pelo domínio do mercado. Sua base social e produ-
tiva pode chegar a converter-se em refém de situações sumamente conflitantes.

16 O Plano Colômbia surgiu para tratar de resolver os problemas prementes da Colômbia, no
entanto através das modificações realizadas em suas propostas originais, converteu-se numa
estratégia anti-narcóticos que prevê a eliminação de 50% dos cultivos, via fumigação, e o
50% do tráfico. A Iniciativa Regional Andina está pensada para tratar de paliar os efeitos do
Plano Colômbia nos países andinos.

17 Um desses exemplos é o próprio Plano Colômbia. Simultaneamente com a diminuição de
hectares cultivados com coca e papoula na Colômbia, registrou-se um aumento dos culti-
vos em outros países. A eventual diminuição dos plantios é compensada por uma maior
produtividade dos mesmos.

18 Com base nesta lógica, o Plano Colômbia se converteu numa luta contra a guerrilha, por
sua vez assimilada ao terrorismo internacional. As Forças Armadas Revolucionárias da Co-
lômbia, FARC, o maior grupo guerrilheiro desse país, aparecem com outras organizações
numa listagem do Departamento de Estado dos Estados Unidos como grupo terrorista in-
ternacional. No entanto, esse não seria o único exemplo de presença terrorista na América
Latina. Os serviços de inteligência estadunidenses e israelenses assinalam a existência de
células dormidas de Hamas, Hezbollah e al Gamatt na Tríplice Fronteira paraguaia-brasilei-
ra-argentina, na venezuelana Ilha Margarita e em Trinidad e Tobago, além de células da al
Qaeda, no Equador.
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19 Em linhas gerais, os Estados falidos são os Estados que não podem administrar-se a si mes-
mos, enquanto os canalhas ou velhacos são os Estados que desrespeitam a democracia, os
direitos humanos e se convertem em perigo para a estabilidade regional.

20 Na história latino-americana, a participação militar em questões de segurança não é
infreqüente, o inovador residiria em que as Forças Armadas se fariam fiadoras de um novo
tipo de autoritarismo que se imporia utilizando e mantendo aparentemente intactas as
estruturas democráticas.

21 Do ponto de vista formal, quase todas as constituições latino-americanas impedem a parti-
cipação militar em assuntos internos. As Forças Armadas só podem dar apoio logístico às
forças de segurança interna, no entanto, no momento em que o Estado mesmo é o que
corre perigo, os militares têm que atuar em sua defesa.

22 Petróleo, esmeraldas, ouro e outros minerais, além da biodiversidade, encontram-se na ba-
cia amazônica onde os Estados Unidos concentraram a luta anti-narcóticos. Em relação à
água, as fontes, além de estarem localizadas nessa mesma bacia, encontram-se na zona da
Tríplice Fronteira assentada sobre o aqüífero Guarani, a terceira reserva mundial de água
doce e onde os Estados Unidos estão centrando seu atendimento sobre a colisão entre
atividades narcotraficantes, de contrabando de armas e terroristas. A existência destas últi-
mas está sendo questionada pelos serviços de inteligência locais.

23 Pessoas que transportam pequenas quantidades de droga, muitas vezes ao interior de seus
mesmos corpos.




