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APRESENTAÇÃO
N i l o iÍH Íisííl

Hoje em dia, as drogas proibidas só são proibidas por figura
rem numa lista editada mediante ato administrativo da autoridade
sanitária, lista cuja função é complementar concretamente a norma
penal (que criminaliza, de modo genérico, o comércio e uso de algo
tão vago quanto “substância entorpecente”, “substância que deter
mina dependência física ou psíquica”, etc). Já houve um tempo em
que também certos livros eram proibidos exatamente por figurarem
numa lista editada pela autoridade religiosa. Parece que a interdi
ção da leitura desses livros, ao inverso das drogas, baseava-se em sua
aptidão desentorpecente e em sua capacidade para determinar inde
pendência intelectual, ou seja, em seu conteúdo crítico e desmistificador.
A face oculta da droga, da notável criminóloga venezuelana Ro
sa dei Olmo, teria certamente figurado no index librorum prohihitorum, em local de realce. Escrito em 1987, A face oculta é o fruto
depurado de longos estudos sobre a questão das drogas, orientados
para a percepção do problema enquanto totalidade social e econô
mica, o que supõe analisar criticamente as políticas criminais que
trataram a questão, seus objetivos reais e o caráter dissimulador dos
discursos que fundamentaram tais políticas e sua execução.
De forma leve — em certas passagens, com sabor de reporlagem — Rosa dei Olmo expõe convincentemente as transformações
que a política criminal das drogas sofreu em nosso continente, dos
anos cinqüenta — quando o problema era circunscrito à perspecti
va da subeultura — até hoje — quando se enfrenta um problema eco
nômico transnacional — bem como os modelos e estereótipos cons
9
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truídos em função de tais transformações. Se para os anos doura
dos os modelos religioso e ético-jurídico forneciam adequada seiva
penal, já nos sessenta, com o aumento do consumo por parte de jo 
vens integrantes dos estratos sociais dominantes, começa a imporse o modelo médico-sanitário, tendo ao centro o estereótipo da de
pendência.
Como, ao mesmo tempo, se vivessem agitados dias de inconformismo juvenil e protesto político, gestava-se no discurso mani
pulado das drogas a idéia do inimigo interno (que seria um sucesso
nos anos setenta, especialmente se conjugado à doutrina da segu
rança nacional).
O modelo médico-sanitário estabeleceria uma distinção níti
da entre o jovem negro e favelado que vende a droga (criminoso) e
o j ovem branco e bem situado que a adquire (doente): para o primeiro,
cadeia, para o segundo, tratamento. Rosa sugere que nos países cen
trais, com recursos disponíveis, o tratamento era uma proposta exe
qüível, enquanto nos países periféricos, com seu conhecido déficit
nos programas de saúde, buscava-se resolver o impasse pela chave
da inirnputabilidade, que permitia, dentro da burocracia processual,
nem punir nem tratar.
Bem sabemos como, nos anos oitenta, a cocaína determinou
uma reestruturação do discurso, e a “guerra contra as drogas” de Reagan passa a ter com o eixo especialmente um inimigo externo, den

tro de uma visão que, ignorando as imposições de uma ordem eco
nômica internacional injusta e espoliativa, falará em países-vítimas
e sugerirá países-agressores (“vítimas” são os países cuja população
tem dinheiro suficiente para comprar e consumir a cocaína; “agres
sores” são os países cujos camponeses ou cultivam a coca ou mor
rem de fome). O fracasso da política repressivo-imperialista, que se
recusa — de m odo muito coerente para que seja pura inocência —
a conceber a questão como econômica e social, já é hoje anotado
por vozes insuspeitas (como, por exemplo, o economista Milton Friedman, ano passado, na América, ou o jornalista Fernando Pedreira,
recentemente, entre nós), vozes que se deram conta de que a manu
tenção desse quadro alimenta sim uma poderosa organização crimi
nosa, perto da qual a M áfia de Valachi é brincadeira de criança, si
tuada no hemisfério norte para a comercialização da cocaína.
10
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Os admiráveis olhos latino-americanos de Rosa dei Olmo per
cebem nos preconceitos hoje construídos sobre os colombianos ves
tígios de episódios semelhantes, tais como os que, a pretexlo do ópio,
se deram com os chineses no início do século, ou, a pretexlo tia ma
conha, com os mexicanos nos anos trinta. O discurso da droga, que
é hoje um discurso político-jurídico transnacional, cumpre a fun
ção ideológica de encobrir o impacto econômico e social que a co
caína, enquanto mercadoria, produz nas relações internacionais de
poder.
No momento em que esta apresentação é escrita, o General Noriega vai responder perante um tribunal americano a uma acusação
de tráfico internacional de drogas. Mínima que seja a simpatia ins
pirada por Noriega, é concebível que Fulgêncio Batista — escolho
um nome que evite polêmica — respondesse a um processo dessa na
tureza?
A chamada criminologia crítica tem se esforçado, nos últimos
vinte e cinco anos, para revelar a face oculta da questão criminal e
dos discursos criminológicos que legitimaram historicamente as prá
ticas penais. Rosa dei Olmo participa empenhadamente desse pro
jeto com infranqueável fidelidade a suas raízes, como demonstram
seus artigos (alguns dos quais recolhidos em Ruptura Criminológica, Caracas, 1979, ed. IJn. Central Venezuela) e livros (especialmente
América Latinay su Criminologia, México, 1981, ed. Siglo XXI).
A face oculta da droga é um livro que exibe ao leitor o lado avesso
dos estandartes repressivos da droga, cm cujas conhecidas lYonlaleiras se estamparam sucessivamente o demônio, a doença, a prisão,
a traição e a guerra. É leitura obrigatória não só para profissionais
da justiça criminal — juizes, advogados, promotores, policiais
e estudantes de direito, como para qualquer pessoa que, querendo
conhecer ocomplexo fenômeno da ilroj>a, st- recuso a aeeilar passi
vamente as alucinações dos discursos oficiais.

PREFÁCIO

Como é difícil exorcisar relações sociais entregues publicamente
ao demônio, ao repúdio e ao escárnio. Na maioria das vezes, não bas
tam a convicção, a cultura e a coragem individuais dirigidas contra
o maniqueísmo. São necessárias também forças sociais coletivas que
questionem ativamente a carga moral e legal atribuída a uma rela
ção; ou rupturas históricas que revertam o sentido dessa carga ou
a releguem definitivamente ao quarto de Santo Aleixo.
Os ternas da cocaína e da maconha, sua produção-distribuição,
alcançaram dimensões demoníacas na maior parte dos países da
América do Sul, América Central e do Caribe. Nestes países, um véu
de censura encobre imediatamente toda informação sobre a cocaí
na e, em menor medida, sobre a maconha. Mais do que os detalhes
individuais da notícia considerada em si mesma, o que ressalta são
as características de perversidade e de traição com relação à coleti
vidade e a toda a humanidade.
Os principais responsáveis pela produção ou pelo mercado são
retratados como psícopatas ou terroristas, criminosos desumanos
que vivem num estado de orgia desenfreada contra a vida dc seus se
melhantes e os bons costumes da sociedade. Enquanto tais, são me
recedores de um tratamento de exceção, distinto da lei normal capi
talista. Para eles, a extradição, o ostracismo, o desterro, o fuzilamento
e a publicidade com o objetivo da exemplaridade.
Não se justifica a explicação social do fenômeno da coca, já
que a própria informação destina-se a separar o ato dos reslanies com
portamentos sociais, com a finalidade de prevenir sua multiplicação.
O primeiro é insólito, insensato, misterioso e fantasmagórico; os sc13
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gundos são explicáveis, abrigam uma trajetória racional e são sus
cetíveis a um chamamento à responsabilidade social.
A inquisição origina-se, como ocorreu em todos os tempos, dos
centros do poder. Já não se materializa em bulas pontifícias repeti
das na homilia dominical; agora os decretos de excomunhão brotam
das agências de notícias do Norte e agigantam seu eco através das
ondas dos modernos meios de comunicação de massa. E, como na
época da temível Inquisição, uma extensa rede transnacional de agen
tes investiga incessantemente milhares de vidas para levar acusados
à fogueira dos tribunais de Miami, Los Angeles e Nova Iorque.
Rosa dei Olmo teve a coragem cívica e a vocação científica, neste
caso com dimensões latino-americanas, de levantar a voz dos criminólogos contra a esmagadora conjura mítica que impede que se cap
tem as raízes e os significados da indústria da cocaína. Sua iniciati
va possui, também, dimensões latino-americanas num duplo senti
do: ressalta os significados específicos e as dimensões particulares
dos quais se reveste o fenômeno nos países ao Sul do Rio Grande;
recolhe tacitamente um sem-número de vozes anônimas ou não que
demandam um tratamento mais soberano ou menos dependente para
este fenômeno na América Latina.
Não subestimamos o valor, nem as contribuições da obra da
destacada criininóloga venezuelana quando observamos que ela não
está só. Sua tentativa de formalização do complexo fenômeno da co
caína é expressão científica de forças sociais muito diversas e disper
sas. A seu lado estão milhares, talvez milhões, de colonos e campo
neses, índios ou não dos países andinos, que vêem desconcertados
como são privados de um cultivo tradicional convertido, pela pri
meira vez em sua longa existência, em manancial de recursos para
uma vida digna e até em fonte de acumulação. Cerram também fi
leiras com Rosa dei Olmo os incontáveis desempregados que bus
cam solução para o problema da sobrevivência na audaz aventura
do processamento e no mercado da coca. Timoratos e hipócritas, go
vernos civis e forças armadas da região seguem ruborizados e dissi
muladamente os desenlaces do debate público aberto por investiga
dores do quilate da criminóloga. Banqueiros, financistas e magna
tas oportunistas, vinculados direta ou indiretamente ao negócio da
coca, analisam em reuniões de diretoria e Sociais o grau maior ou
14
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menor de legalidade ou ilegalidade do negócio. Movimentos de li
bertação nacional e movimentos revolucionários se perguni ain qual
o possível uso instrumental da indústria e quais suas prováveis con
seqüências sobre a ética revolucionária. Mercenários da contrarevolução se escondem atrás das sombras da interdição do narcoí ráfico. O mapa científico do negócio, em toda a sua multidinicnsmnalidade social, econômica e política, serve atodos, sem exceção, para
esclarecer suas posições, sua força relativa e sua capacidade ele ne
gociação, de recuo ou de luta. De modo que todos praticam, com
menor rigor científico e a partir da própria unilateralidade de seus
interesses, o exercício liberador que Rosa dei Olmo coloca cm prál ica.
A autora está por isso mesmo acompanhada, de maneira mui
to especial, pelos colegas de profissão latino-americanos. Com ex
ceção de uns poucos advogados que obtiveram gordos benefícios pes
soais com a defesa dos grandes narcotraficantes, ou daqueles que
se alistaram nas fileiras burocráticas das redes de informação, de
perseguição e de sanção da indústria da cocaína, juristas e criminólogos se viram envolvidos, de maneira confusa e involuntária, nu
ma briga que lhes é estranha e que os reprime de todos os iados.
Os juristas de nossos países se debatem diariamente entre a ma
nutenção dos princípios da soberania nacional e das garantias de ci
dadania consagradas pela Constituição, de um lado, e, de outro, a
observância e aplicação de tratados internacionais celebrados apres
sadamente e de leis internas expedidas na contramão de nossas tra
dições jurídicas com o objetivo único de castigar exemplarmente um
punhado de cidadãos.
Garantidores que eram da confiança pública, por seu papel de
bastião dos preceitos liberais em um meio capitalista espreitado pe
lo autoritarismo, a arbitrariedade e a violência estatais, nossos jui
zes e professores de Direito se viram expostos aos prós e eontras de
posições que parecem pertencer a um labirinto sem saída digna. Ou
enfrentam a nódoa moral de uma posição juridicamente conseqüente
do ponto de vista legal e constitucional, ou violam suas crenças tra
dicionais e se tornam vulneráveis às represálias dos mais negros in
teresses do negócio da coca. Com a advertência de que as posições
ecléticas entre estes dois extremos, ou as outras combinações possí15
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veís entre a interpretação legal e a sanção social, não os exime da cen
sura oficial nem os exclui da lista de reféns propícios neste mundo
conturbado.
Diante disso, juristas e pesquisadores sociais haverão de rece
ber também com beneplácito o esforço de Rosa dei Olmo para montar
coerentemente as peças do intrincado quebra-cabeças do negócio da
coca. Suas posições serão mais bem compreendidas por seus com
patriotas e seus sentimentos de culpa, se os tiver, diminuirão à luz
do esclarecimento das determinações sociais do torvelinho que as
envolve.
Além das invisíveis forças sociais que lhes servem de compa
nheiros de viagem e sopram suas velas de maneira tácita ou expres
sa, Rosa dei Olmo conta com o arsenal necessário para seguir em fren
te na difícil tarefa a que se propõe.
A primeira de suas armas é sua própria trajetória de investiga
ção neste campo, trajetória que remonta há mais de dez anos. De
pois de publicar La Sociopolítica de las Drogas (A Política Social das
Drogas)1, em 1975, perseverou no tema e chegou a acumular, nos úl
timos anos, volumosa informação que serve cie sustento à presente
obra e aos demais artigos que publicou recentemente sobre o tema2.
Sabemos que ainda falta processar e digerir devidamente muito da
informação reunida por Rosa dei Olmo na última década. De mo
do que a sua é uma carreira de amplo alento que a levará seguramente
a refinar e consolidar algumas das teses aqui elaboradas. No momen
to, é necessário fazer um chamado aos centros de pesquisa e aos cien
tistas sociais latino-americanos para que juntem suas forças às da
muito dedicada e prestigiosa colega venezuelana e, apoiando-nos to
dos em seu colossal esforço pioneiro, produzamos coletivamente um
corpo teórico que corresponda às especificidades do fenômeno da
droga na América Latina e no Caribe, e reflita com rigor os pontos
de vista que, sobre ele, se expressam de maneira vulgar nas ruas de
nossos países,
A autora reúne também um vasto instrumental interdisciplinar
indispensável para imprimir à sua obra a perspectiva totalizante ne
cessária para plasmar a emaranhada rede de significados sociais do
fenômeno da cocaína. A sua não pode ser uma visão exclusivamen
te jurídica do problema, apesar de o ingrediente jurídico fazer parte
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essencial da mitologia que Rosa dei Olmo tenta romper. Ao amm
ciar esta obra ao leitor é inevitável fazermos alusão a toda a t rajei ó
ria traçada por Rosa dei Olmo no que diz respeito ao tratamenio ciontífico da questão da droga.
A criminóloga venezuelana recorreu a ferramentas predoiuí
nantemente econômicas para chegar à sua perspectiva totalízanie.
Mas seu objeto não é a economia da droga, nem seu tratamento cio
tema separa irreconciliavelmente as disciplinas do direito e da eco
nomia ou os planos ideológico e político. Quando Rosa dei Olmo
invoca as crises e as fases de acumulação do capitalismo, o faz para
mostrar a íntima conexão existente entre discurso, normatividade e
modalidade de acumulação, tudo integrado em função da geração
e transferência de um excedente.
Mediante observações empíricas, Rosa dei Olmo estabelece as
distintas etapas do discurso da maconha e da cocaína, seu tratamento
normativo e criminológico. A terminologia, os elementos constitu
tivos do discurso, sua construção, seus significados. A periodização
que a autora faz do discurso e da criminalidade constitui valiosa e
original contribuição ao exame destas indústrias, se bem que será
objeto de refinamento posterior. Sua obra nos faz passear seqüen
cialmente por um caminho aparentemente cronológico que é, na rea
lidade, uma sucessão de rupturas com velhos significados e de iní
cio de novos.
Como regra, a autora se pergunta quais as determinações eco
nômicas, sociais e políticas do discurso e do tratamento normativo
e criminológico da maconha e da cocaína. Encontra tais determi
nações no processo de acumulação, mais precisamente 110 papel que
cabe às indústrias da maconha e da cocaína dentro deste processo.
De modo que a autora propõe um esquema teórico de mútua deter
minação: discurso e normatividade são determinados pelo proces
so de acumulação; mas, por sua vez, são parte constitutiva deste.
O tratamento da maconha e da cocaína como mercadorias su
jeitas às leis gerais de produção e de circulação mercantis e às nor
mas de acumulação sob o capitalismo serviu para Rosa dei Olmo de
expediente teórico para alcançar um duplo propósito:
—
O propósito de transcender os enfoques novelescos e mora
listas predominantes nas apresentações norte-americanas do fenô
17
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meno e destinados a servir preferencialmente às necessidades de estigmatização. Aos apetites de consumo fantasioso e aos juízos maniqueístas do governo e do público norte-americanos com relação
aos países menos desenvolvidos.
—
O propósito de inserir as indústrias da cocaína e da maco
nha nas modalidades de acumulação preponderantes em cada mo
mento do capitalism o, principalm ente do capitalism o norteamericano, a partir da década de cinqüenta.
Uma vez tratadas como mercadorias e inseridas no modo de
produção capitalista, maconha e cocaína perdem muito de seu sigi
lo e de seu mistério. Certamente o cunho de ilegalidade que as en
volve lhes dá características especiais dentro do mundo mercantil:
repentina rotação dos locais de produção, fragilidade dos canais de
distribuição, enormes magnitudes de vendas e de movimentos de di
nheiro, elevados índices de lucro, financiamento (pré-avaliação) subreptícia, maiores riscos de quebra devido à pré-avaliação e à pseudoavaliação, reinserção velada nos círculos transnacionais do dinhei
ro e do capital. Mas não por serem focos privilegiados da acumula
ção transnacional de capital deixam de pertencer ao âmbito das mer
cadorias e do capitalismo, seu comportamento e suas modalidades
periódicas. Assim, Rosa dei Olmo nos mostra que diversas merca
dorias desempenharam historicamente esse mesmo papel, sempre
ligadas de uma maneira ou de outra aos pólos mais avançados do
capitalismo, o que sugere hipóteses sobre a função da criminalização e penalização de certas mercadorias a serviço da solução das crises
periódicas de acumulação do capital. Essas as hipóteses que a auto
ra formula, vinculando uma periodização das crises de acumulação
à sua própria periodização do discurso e da penalização da cocaína
e da maconha.
As hipóteses construídas por Rosa dei Olmo para traçar pon
tes entre crises e modalidades de acumulação, incluídas nestas últi
mas a divisão internacioíial do trabalho e as relações de dominação
e dependência centro-periferia, de um lado, e, de outro lado, as mo
dalidades de tratamento da maconha e cocaína, haverão de ser dis
cutidas e revistas extensamente pelos pesquisadores da América La
tina e do restante do Mundo. São, obviamente, grandes hipóteses,
pertencentes ao nível mais geral e mais difícil das ciências sociais.
18
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Mas todos reconheceremos em uníssono que a autora colocou a pri
meira pedra e forçosamente nos referiremos a seu marco de análise
e nos apoiaremos repetidamente nele.
Muitos são os pontos que faltam desabrochar. Gigantesca ta
refa que chama, repetimos, a um trabalho coletivo combinado de
maneira expressa ou tácita. Entre tais pontos sublinhamos os seguin
tes:
Conviria ampliar a documentação sobre os processos e as es
tratégias de abertura e controle dos mercados de mercadorias ilegais,
como a maconha e a cocaína, a fim de estabelecer paralelos com as
estratégias usadas atualmente pelas multinacionais com relação a
mercadorias de produção e tráfico legais. No fundo da questão, tratase de saber qual é a natureza econômica da mercadoria ilegal. É sim
plesmente um bem inferior tornado artificialmente um bem escas
so? Qual é, em conseqüência, o comportamento de sua demanda?
Como variam os comportamentos de oferta e demanda com as mu
danças no tratamento criminal destes bens?
É também necessário precisar ainda mais as relações entre acu
mulação nacional e acumulação em escala mundial no que diz res
peito às mercadorias tachadas de iiegais. Apareceram, novamente,
as questões de economia fechada-economia aberta, das relações
centro-periferia e, em geral, do lugar da Nação dentro do capitalis
mo.
Devemos por isso mesmo aprofundar as relações de acumula
ção baseada em mercadorias ilegais com dois momentos do capital
que, não por coincidência, nos últimos anos, devem confundir-se teo
ricamente. Referimo-nos, de um lado, às etapas recorrentes de ciclos
periódicos de auge e recesso do capitalismo e, de outro, às etapas mais
fundamentais de erosão da moeda e da economia nacional hegemô
nica no plano mundial, à reorganização da divisão internacional do
trabalho, e à reestruturação fundamental das relações sociais capi
talistas que parece anunciar uma nova fase do capitalismo mundial.
Para darmos um exemplo do que temos em mente, o primeiro des
tes momentos chama-nos a elucidar questões como as relações da
indústria da cocaína com a inflação e com a estabilidade das moe
das nacionais, enquanto o segundo toca em toda a reestruturação
requerida atualmente do sistema monetário internacional.
19
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Bem-vinda, pois, a obra de Rosa dei Olmo, exemplo paradig
mático dos temas que deveriam ocupar preferencialmente a atenção
dos criminólogos críticos contemporâneos. Expressão máxima do
espírito latino-americano que explica por que uma cientista vene
zuelana crava seu olhar inquisitivo na vida cotidiana da Bolívia, do
Peru e da Colômbia. Modelo tambémde ousadia na ruptura e de co
ragem na desmitificação; sugestivo esquema de tratamento interdisciplinar e, mais importante até, totalizante, de um dos discursos cri
minais menos questionados de nossa época.
Fernando Rojas H.
Bogotá, abril de 1987

NOTAS
1. Caracas, FACES, Universidade Central da Venezuela.
2 , Ver, entre outros, “ Drugs in Latin America and the World Crisis. Initial Considerations”, in. H. i. Hirseh et al. (comp.), Gedachtnisschrifi f u r H ild e
K a u fm a n n , Berlim, Walter de Gruyter, 1S86.
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Recentemente, um jovem perguntou a seu pai, um famoso toxicólogo inglês:
— Papai, o que é uma droga?
— Uma droga, meu filho, é uma substância, que injetada em
um cachorro, produz uma pesquisa.
Esta resposta é a melhor maneira de ilustrar o que significa na
atualidade a palavra droga. Sua presença se faz sentir de uma forma
ou de outra, porque não há dúvida de que é o negócio — econômico
e político — mais esplêndido dos últimos anos. Mas, exatamente por
isso, tem sua face oculta, que a transforma era mito1.
Na linguagem científica, representada pela Organização Mun
dial de Saúde, a palavra droga significa “toda substância que, intro
duzida em um organismo vivo, pode modificar uma ou mais fun
ções deste. É um conceito intencionalmente amplo, pois abarca não
apenas os medicamentos destinados sobretudo ao tratamento de en
fermos, mas também outras substâncias ativas do ponto de vista façmacológieo”2. Definição repetida numa infinidade de textos de es
pecialistas de diversos países, sem maiores comentários, apesar de
estar mal definida, ser imprecisa e excessivamente geral.
Na linguagem cotidiana, trata-se de “toda substância capaz de
alterar as condições psíquicas, eâs vezes físicas, do ser humano, do
qual portanto pode-se esperar qualquer coisa”.
Sua grande popularidade gerou um excesso de informações mui
tas vezes distorcidas, que levaram a uma lamentável confusão, com
suas respectivas conseqüências. Basta rever a proliferação, nos últi
mos anos, de livros, artigos e entrevistas sobre a droga, cheios de pre
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conceitos morais, dados falsos e sensacionalistas, onde se mistura
a realidade com a fantasia, o que só contribuiu para que a droga fosse
assimilada à literatura fantástica, para que a droga se associasse ao
desconhecido e proibido, e, em particular, ao temido. Isto é, à difu
são e concretização posterior do terror. Converte-se desta maneira
na “ responsável” por todos os males que afligem o mundo contem
porâneo porque a própria palavra está funcionando como estereó
tipo, mais do que como conceito; como crença, mais do que como
descoberta científica pesquisada. É o bode expiatório por excelên
cia.
Trata-se, pois, de uma palavra sem definição, imprecisa e de uma
excessiva generalização, porque em sua caracterização não se con
seguiu diferenciar os fatos das opiniões nem dos sentimentos. Criamse diversos discursos contraditórios que contribuem para distorcer
e ocultar a realidade social da “droga”, mas que se apresentam co
mo modelos explicativos universais.
Será que “há uma necessidade de manter o fenômeno em um
estado de ignorância porque o discurso social precisa manter na som
bra a realidade do fenôm eno da droga p ara poder trabalhar em ciina dele sem d ificuld ad es?”, como coloca tâo sugestivam ente o psi
canalista 1-IUGO F r e d a 3? O u será a fo rm a perfeita de se in d u zir ao
consumo para que prossiga o grande negócio?
Algo sim parece estar claro: a palavra droga não pode ser defi
nida corretamente porque é utilizada de maneira genérica para in
cluir toda uma série de substâncias muito distintas entre si, inclusi
ve em “sua capacidade de alterar as condições psíquicas e/ou físi
cas”, que têm em comum exclusivamente o fato de haveram sido proi
bidas. Por outro lado, a confusão aumenta quando se compara uma
série de substâncias permitidas, com igual capacidade de alterar es
sas condições psíquicas e/ou físicas, mas que não se incluem na de
finição de droga por razões alheias à sua capacidade de alterar essas
condições, como por exemplo o caso do álcool4.
O importante, portanto, não parece ser nem a substância nem
sua definição, e muito menos sua capacidade ou não de alterar de
algum modo o ser humano, mas muito mais o discurso que se cons
trói em torno dela. Daí o fato de se falar da droga, e não das drogas.
Ao agrupá-las em uma única categoria, pode-se confundir e sepa
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rar em proibidas ou permitidas quando conveniente. Isto permite tam
bém incluir no mesmo discurso não apenas as características das subs
tâncias, mas também as do ator — consumidor ou traficante — , in
divíduo que se converterá, no discurso, na expressão concreta e tan
gível do terror. Algumas vezes será a vítima e outras, o algoz. Tudo
depende de quem fale. Para o médico, será “o doente”, ao qual deve-se
ministrar um tratamento para reabilitá-lo; o juiz verá nele o “per
verso” que se deve castigar como dejeto. Mas sempre será útil para
a manifestação do discurso que se permita estabelecer a polaridade
■''entre o bem e o mal — entre Caim e Abel — que o sistema social ne
cessita para criar consenso em torno dos valores e normas que são
funcionais para sua conservação. Por sua vez, desenvolvem-se no
vas formas de controle social, que ocultam outros problemas muito
mais profundos e preocupantes.
O psiquiatra francês CLAUDE O LIEVENSTEIN se pergunta, com
razão: “Por que falamos tanto dela (a droga), quando enormes pro
blemas de injustiça e de morte muito mais importantes invadem o
mundo?” 5
Os meios de com unicação, que o crim inólogo britânico JoCK
Y o u n g cham a de “os guardiães do consenso”, são os mais indica
dos para difundir o terror, já que, como assinala o mesmo autor, “têm
a possibilidade de hierarquizar os problemas sociais, de dramatizá-

los repentinamente, e de criar o pânico moral sobre determinado ti
po de conduta de uma maneira surpreendentemente sistemática..!’6
Assim se demoniza o problema, ocultando sua verdadeira essência.
São vários os discursos construídos em tomo da droga que per
mitiram, por sua vez, a criação de estereótipos — a melhor expres
são do controle social informal —, tão necessários para legitimar o
controle social formal, cuja expressão máxima no caso das drogas
é a normativa jurídica. O advogado penal espanhol CARLOS G onZÁLEZ Z o r r i l l a nos fala de três tipos: o médico, o culturale o mo
ral. Estereótipos que servem como fator de coesão, de consenso em
torno da figura de Abel e contra a de Caim.
O discurso médico (produto da difusão do modelo médicosanitário), ao considerar o drogado um “doente” e a droga um “ví
rus”, uma “epidemia” ou uma “praga”, serve para criar o estereóti
po médico (do qual nos fala G o n z á l e z Z o r r i l l a ) , mais especifi23
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camente o estereótipo da dependência. O problema se centra eoncretamente na saúde pública.
O discurso dos meios de comunicação, ao apresentar o consu
midor com o “o que se opõe ao consenso55 — chamando-o além dis
so de “drogado” — voluntária ou involuntariamente, dependente se
é rico ou pobre (leia-se estudante ou desempregado) mas sempre “jo 
vem”, serve para criar o estereótipo cultural', e, ao qualificá-lo de “vi
ciado55e “ocioso” (segundo o caso), e a droga com o “prazer proibi
do”, “veneno da alma” ou “flagelo5’, difunde o estereótipo moral men
cionado por GONZÁLEZ Z ü RRíLLA, mas que tem sua origem não
apenas no discurso dos meios de comunicação, mas também no dis
curso jurídico (produto da difusão do modelo ético-jurídico). Tudo
provocando um distanciamento cada vez maior entre drogas proi
bidas e drogas permitidas, mas sobretudo entre os que consom em
umas e outras.
Os três estereótipos assinalados por G o n z á l e z Z o r r i l l a 7
dirigem-se fundamentalmente ao consumidor. Eles se reforçam sem
dúvida com o discurso jurídico, 0 qual designa todas as drogas —
agrupadas em estupefacientes e psicotrópicos — , assim com o quem
as consom e c as trafica, com o “perigosas”, m inim izando suas im 
portantes diferenças. A o m esm o tem po, legitim a a diferença “entre
o bem e o m al” ao declarar ilegal apenas a co n d u ta que ten h a a ver
com a droga definida por esse mesmo discurso com o ilegal, “não
por suas qualidades farmacológicas, mas porque se percebe com o
ameaça sócio-ética, apesar de no fundo a razão real de sua ilegali
dade ser econôm ica” 8.
Existe assim um quarto tipo, o estereótipo criminoso, presente
desde que existem legislações sobre drogas; mas que na atualidade
se converteu em estereótipo político-criminoso, ao recorrer ao dis
curso político para legitimar-se com o discurso jurídico (produto da ■
difusão do modelo geopolítico). A droga é vista com o “inimiga”, e
o traficante — objeto central de interesse deste discurso — com o “in
vasor”, “conquistador”, ou mais especificamente com o “narcoterrorista” e “narcoguerrilheiro”, apesar de o traficante poder muito
bem ser não um indivíduo, mas um país.
Este discurso político-jurídico, mais conhecido com o geopolí
tico, tão difundido na at ual década de oitenta no Continente ameri24
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cano, concorda com a incorporação dos postulados da Doutrina da
Segurança Nacional da qual nos fala EMÍLIO GARCÍA M é n d e z , criminólogo argentino. Neste caso, “a tendência à eliminação da fron
teira que separa a guerra contra a subversão daquela contra a crimi
nalidade comum”9, observa-se concretamente no discurso da dro
ga e seu controle. Isto é, “como elemento teórico legitimador assim
como metodologia de ação” 10, citando de novo Gar cía M é n d e z .
Colocar o “problema da droga” através destes diversos discursos
só contribuiu para reforçar a confusão reinante e para ignorar suas
reais dimensões psicológicas e sociais, assim como políticas e eco
nômicas. Os estereótipos servem para organizar e dar sentido ao dis
curso em termos dos interesses das ideologias dominantes; por isso,
no caso das drogas se oculta o político e econômico, dissolvendo-o
no psiquiátrico e individual.
E mais: como bem assinala o psiquiatra norte-americano
LESTER GRINSPOON, “ao criar pânico, o resultado é que os jovens
já não nos levam a sério... quando os organismos oficiais pretendem
afirmar que todas as drogas (por suposição somente as ilegais) são
igualmente perigosas, os jovens preferem experimentar por si mes
mos com as conseqüências que todos conhecemos” 11.
As afirmações apressadas e pouco cautelosas emitidas por fun
cionários com aparente critério de autoridade, mas ao mesmo tem
po com grandes preconceitos morais, podem transformar-se em es
tímulo ao consumo, ampliando a possibilidade de escolha entre subs
tâncias de diferentes tipos e preços, tal como estabelece qualquer mer
cado, ignorando seus diferentes graus de dependência (razão central
de sua regulação), já que o fim máximo é o lucro.
Por outro lado, só informar e não educar sobre cada substân
cia em separado traz como conseqüência seu consumo imprudente
e talvez, como assinala o toxicólogo Je f -L guis B o n n a r d e a u x , se
ja esse “o principal fator dos danos que essas substâncias ocasionam...
não é a droga em si o realmente prejudicial, mas muito mais a for
ma como é feito seu consumo” 12. Isto é, o importante é sua ideolo
gia, nas palavras do psiquiatra italiano GlOVANNI Jervis , que afir
ma: “Cada droga tem sua ideologia... (por exemplo) não há dúvida
de que o uso constante de cannabis e de substâncias psicodélicas fa
vorece uma ideologia contemplativa e abúlica...” 13.
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Seria conveniente estabelecer nos mesmos termos que ideolo
gia os discursos atuais e seus correspondentes estereótipos favore
cem. Todos parecem favorecer a ignorância e a confusão para silen
ciar a contraditória história de cada droga e dos “condicionantes es
truturais e político-econômicos que produzem essa conduta, assim
como a do que reage a essa conduta” 14,
O criminólogo alemão SEBASTIAN SCH EERER nos demonstra,
por exemplo, em seu interessante trabalho sobre a história do ópio
nos Estados Unidos, como seus distintos modos de consumo — fumálo, comê-lo ou injetá-lo — foram objeto de uma-criminalização di
ferenciada (leia-se proibição)... “O tipo menos perigoso de consu
mo em termos de saúde, isto é, fumá-lo, foi rapidamente sujeito à
criminalização, enquanto o mais perigoso (injetar-se heroína) foi o
último a ser definido publicamente como problema social” 15. A ex
plicação é muito clara neste caso: era preciso deslocar a mão-de-obra
chinesa — únicos fumadores na época — quando se tornou amea
çadora sua competição no mercado de trabalho. Assim observamos
como para sua criminalização predominou o interesse econômico
sobre o médico.
A confusão é agravada quando se observa como se tenta difun
dir um mesmo discurso universal, atemporal e a-histórico sobre “o
problema da droga”, como se a situação de cada país e de cada dro
ga fossem semelhantes. E mais, como se os condicionantes estrutu
rais dentro de um mesmo país fossem estáticos e nada tivessem a ver
com o tema.
As palavras recentes de um representante da A dministração para
o cumprimento da lei sobre drogas do Departamento de J ustiça dos
Estados Unidos (DEA) ante a VII Conferência de Estados Partes do
Acordo Sul-Americano sobre Estupefacientes e Psicotrópicos, rea
lizada em Santiago do Chile em novembro de 1985, demonstram com
eloqüência o que dissemos:
“O que ocorre nos Estados Unidos imediatamente ocorre no
resto do mundo, primeiro na Europa e em seguida nos outros paí
ses. Mas isso não porque os habitantes dos outros países estejam imi
tando os dos Estados Unidos simplesmente, mas porque todo mun
do se tornou uma cultura única (sic). É apenas devido à tecnologia
e riqueza dos, Estados Unidos que tais coisas ocorrem ali primeiro.
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Ocorre o mesmo no caso do problema das drogas... A luta contra o
tráfico de drogas se tornou uma guerra mundial. Como resultado,
as experiências dos Estados Unidos se tornaram mais importantes
para os outros países como lições para o futuro”16.
A partir da II Guerra Mundial, foram os organismos interna
cionais, particularmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) e
a Organização das Nações Unidas (ONU), que contribuíram para uni
versalizar os diversos modelos — com seus respectivos discursos sobre
as drogas proibidas e suas características. A primeira organização,
por meio de seus informes técnicos elaborados por especialistas da
medicina e da farmacologia fundamentalmente; e a segunda, não
apenas através de suas comissões de Especialistas (muitos provenien
tes das ciências médicas, mas com uma importante presença de ju 
ristas), mas sobretudo com a promulgação de seus diversos convê
nios e protocolos e com a criação de uma série de organismos en
carregados de sua aplicação. Um exemplo recente é a Convenção Úni
ca sobre Estupefacientes de 1961 e o Protocolo de 1972 que a modi
fica, assim como o Convênio sobre SubstânciasPsicotrópicas de 1971.
À primeira organização internacionaliza o discurso médico e a se
gunda o discurso jurídico. É preciso lembrar sem dúvida que ambos
se desenvolvem apenas no século XX, tendo siclo os Estados Uni
dos seu promotor fundamental no campo internacional17.
Apesar da inegável influência da legislação internacional nas
legislações dos diferentes países que por sua vez determinam a fron
teira entre o proibido e o permitido em matéria de drogas, observamse importantes diferenças nos últimos anos na forma de abordar o
tema entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos— em outras pa
lavras, entre o centro e a periferia do capitalismo mundial —, assim
como dentro de cada país e segundo cada droga, que responde a condicionantes sócio-políticos e econômicos.
Sua análise, limitada em nosso caso ao Continente americano,
permitirá nos aproximarmos da face oculta da droga.
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I. NA DECADA DE CINQÜENTA

Nos anos cinqüenta, a droga não era vista como “problema”
porque não tinha a mesma importância econômico-política da atua
lidade, nem seu consumo havia atingido proporções tão elevadas.
Era muito mais um universo misterioso, vinculado sobretudo aos
opiáceos — morfina ou heroína —, próprio de grupos marginais da
sociedade, desde integrantes da aristocracia européia, médicos e in
telectuais, músicos de jazz e grupos de elite da América Latina, até
delinqüentes comuns.
Nos Estados Unidos, os opiáceos não eraro assunto de grande
preocupação nacional, pois estavam muito mais confinados aos gue
tos urbanos e, em especial vinculados aos negros e/ou portoriquenhos. Por sua vez, a maconha também era própria de grupos
marginais, fundamentalmente emigrantes mexicanos. Era chama
da de “a erva assassina” (The killer weed)1porque era associada à
violência, agressividade e criminalidade.
Na Inglaterra, começava-se a considerá-la “ameaça social” por
que se vinculava à emigração negra das Antilhas e do oeste da Á fri
ca, cujos integrantes eram vistos como “depravados sexuais”, que
buscavam suas vítimas entre jovenzinhas inglesas2.
Nos países da periferia, e concretamente na América Latina,
também se associava a droga à violência, à classe baixa e especial
mente à delinqüência. Pensar nas drogas era associá-las aos “bai
xos escalões”. Na Colômbia, também, alguns intelectuais como os
Nadaístas começavam a elaborar uma apologia da maconha, tal como
sucederia entre os intelectuais norte-americanos conhecidos como
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Beatniks; mas ambos os grupos eram tão marginais como os demais
vinculados à droga.
Em linhas gerais, nem nos países do centro, nem nos da perife
ria o consumo de drogas ainda causava grande inquietação3. Esta
va bem localizado. R esulta disso que os especialistas norteamericanos, e particularmente os sociólogos, o considerassem prá
tica de “subcultura” (a subcultura do “retraimento” da qual nos fa
la R. M erton em seu célebre Paradigma de la conducta desviada (Pa
radigma da conduta desviada)4, que poderia coexistir, com carac
terísticas próprias e independentes, com a sociedade em geral.
Por outro lado, começava-se a escutar a voz dos especialistas
internacionais através da Organização Mundial de Saúde e da Or
ganização das Nações Unidas e suas respectivas Comissões que emi
tiam suas primeiras observações e medidas de controle em termos
farmacológicos, médicos e jurídicos, para qualificar a droga como
problema de saúde pública. Eram as primeiras tentativas de difun
dir internacionalmente os modelos ético-jurídico e médico-sanitário
para enfrentá-la.
O consumo de drogas era considerado “patologia” ou “vício”,
segundo o caso e o ripo de droga, e o consumidor “ vulnerável” aos
contatos delinqüentes; por isso eram muito escassas, nessa época,
as advertências educativas. Havia o temor de que as drogas se tor
nassem atraentes. Difundia-se seu discurso em termos de “perver
são moral” e os consumidores eram considerados “degenerados” ou
“criminosos viciados dados a orgias sexuais” porque predominava
a associação droga-sexo. Seu controle se limitava à proibição e seu
tratamento a penas severas nos famosos hospitais-prisão. Nos Es
tados Unidos, por exemplo, devido à aprovação em 1956 do BoggsDaniel Narcotic Control Act (Lei de Controle de Narcóticos BoggsDaniel), que aumentou consideravelmente as condenações à prisão,
abordava-se o problema com um critério religioso e a possibilidade
de arrependimento porque era “por culpa própria” que se incorria
nesta prática.
Predominava o discurso ético-jurídico e portanto o estereóti
p o moral, que considerava a droga fundamentalmente sinônimo de
periculosidade5, apesar de começar a se impor o modelo médicosanitário com as opiniões dos especialistas internacionais.
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O problema principal desde o pós-guerra era a superprodução
do ópio e sua conversão em morfina e heroína nos laboratórios eu
ropeus, negócio controlado pela Máfia, as grandes famílias do cri
me organizado, então fundamentalmente de origem italiana. Neste
sentido, cabe lembrar a famosa reunião, em 1957, destas famílias nos
Apalaches, no Estado de Nova Iorque, qualificada pelas autorida
des norte-americanas de “conspiração”. Nessa reunião planejou-se
o ingresso de centenas de quilos de heroína a partir da Europa, via
Havana, cidade que se convertera na capital do crime organizado na
A m érica L atina6. Nele então se falava da conexão M arselhaHavana-Nova Iorque, assim como da conexão Medellin-HavanaNova Iorque, entre outras.
Como predominava o estereótipo moral, relacionavam-se to
dos os negócios da máfia em termos de “vício e contatos crimino
sos”, pelo qual droga-prostituição-jogo se uniam, ao ponto de se afir
mar que onde existia um, teria de haver os demais, reforçando-se entre
si o discurso da época.
A década de cinqüenta termina com uma grande batida con
tra o crime organizado, quando em 1959 são condenados à prisão
mais cie 20 “mafiosos” que haviam assistido à famosa reunião dos
Apalaches. Um deles, ioseph Valachi7, seria o primeiro a denunciar
todos os escalões da organização, “a subcultura da maldade”, como
a chamaram na época, mas que Valachi designou como La Cosa Nostra. Em Havana, por sua vez, surgia a Revolução Cubana, que des
baratou a conexão. Aparentemente estava-se desmantelando o ne
gócio, mas não foi assim: mudaram os lugares e os atores, e portan
to o tipo de droga.

NOTAS
1.

JEROME L. H im m e l s t e in , “From Killer Weed to Drop-Out Drug: the Chenging Ideology o f M arihuana”, in Contemporary Crises, 6, 1983.
2 . P e t e r L a u r if ., em seu livro Las drogas (M adri, Alianza Editorial, 1970), faz
um a análise detalhada da literatura inglesa neste sentido. Ver págs. 108-111.
3 . De qualquer m odo é im portante lem brar aqui a situação dos anos trinta, que
se caracteriza pela prom ulgação de leis, regulamentos e decretos para contro
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4.
5.

6.

7.
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lar as drogas. Sua análise e razões serão objeto de um trabalho posterior, já
que escapa do alcance deste ensaio. Recorde-se porém nos EUA o Marihuana TcixAct (Ato de Im posto sobre a M aconha) de 1937; a Lei de Fiscaliza
ção d e Estupefacientes de 1938, no Brasil, que substitui um a série de decretos
anteriores; a Ley de Estupefactivos de 1934 da Venezuela; o Decreto 1.377 da
Colômbia, assim como a Ley 18 de 1933; e a Ley 95 que modifica o Código
Penal neste sentido.
Recorde-se, p o r exemplo, a repetição do term o “subcultura” na literatura da
época e concretamente na o b ra de R íc h a r d A. C lo w a rd e L loyd E. O h l in ,
Delinquency and Oportunity, The Free Press,, Glencoe, 1960.
Na mesma época tam bém se legisla na América Latina nos mesmos termos.
O Equador, por exemplo, sanciona um a lei sobre o tráfico de matérias-primas,
drogas e preparados narcóticos em 1957; o Brasil, em 1954, prom ulga o Có
digo Nacional de Saúde e vários decretos nessa década relacionados com o
Protocolo da O NU de 1953; o P anam á sanciona em 1954 sua Ley 23 sobre “a
im portação, m anejo e uso das drogas enervantes, estupefacientes ou narcóti
cos e produtos de patentes que as contenham” ; a República Dominicana aprova
em 1956 seu Regulamento 8.064 sobre estupefacientes.
O problem a em Cuba era velho. Nesse sentido é interessante lembrar o livro
de J o s é S o b r a d o L ó p e z , E l vicio d e la droga en Cuba, publicado em 1941.
Ao mesmo tem po sua obra posterior 20 procesos célebres de los viciosos en
C uba, apresentada como “Radionovela dram ática de intenso romance pas
sional, envolvido na vorageni da droga, com epílogo sangrento e apresenta
do à m aneira de Cruzada contra o vício; de sugestivo argum ento cheio de en
sinamentos sobre o Narcom anism o N acional” (sic).
Para maiores detalhes pode-se consultar o famoso livro dc P e t e r M a a s , The
Valachi Papers, publicado inicialmente em 1968 por Putnam , Nova Iorque,
mas com sucessivas edições posteriores da editora Bantam, também de Nova
Iorque.

II. NA DÉCADA DE SESSENTA

Os anos sessenta bem poderiam ser classificados de o período
decisivo de difusão do modelo médico-sanitário e de consideração
da droga como sinônimo de dependência. Desde que em 1961 as Na
ções Unidas apresentaram sua Convenção Única sobre Estupefacien
tes na cidade de Nova Iorque, e em 1962 a Corte Suprema de Justiça
dos Estados Unidos especificou — ratificando o defendido em 1924
— que o consumidor não era delinqüente, mas doente, o discurso
estava m udando. Ao m esm o tempo, nesse ano de 1962, o presidente
Kennedy convocou uma conferência n a Casa Branca sobre o uso in
devido de drogas e posteriorm ente criou o Comitê Assessor do Pre
sidente sobre Estupefacientes e Uso Indevido de Drogas.
Uma série de acontecimentos, que só se enunciavam, contri
buiu para isso: era o início da década da rebeldia juvenil, da chama
da “contracultura”, das buscas místicas, dos movimentos de protes
to político, das rebeliões dos negros, dos pacifistas, da Revolução Cu 
bana e dos movimentos guerrilheiros na América Latina, da Alian
ça para o Progresso e da guerra do Vietnã. Estava-se transtornando
o “American way of life” dos anos anteriores; mas sobretudo era o
momento do estouro da droga e também da indústria farmacêutica
nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos. Sur
giam as drogas psicodélicas como o LSD com todas as suas impli
cações, e em meados da década aumenta violentamente o consumo
de maconha, já não só entre os trabalhadores mexicanos, mas tam
bém entre os jovens de classe média e alta.
Em 1962 foram confiscados 850 quilos de cannabis na frontei
ra mexicana, e em 1965 várias toneladas. As autoridades começa
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ram a alertar sobre o crescente perigo da droga. Em 1967, por exem
plo, foram confiscadas quantidades incalculáveis de drogas aluci
nógenas no distrito Height-Ashbury da cidade de São Francisco, onde
estavam se concentrando milhares de jovens hippies.
Este estouro da droga sem dúvida era considerado inexplicá
vel, não só por sua magnitude, mas porque o consumo já não era pró
prio dos guetos urbanos nem dos negros, porto-riquenhos ou mexi
canos, pobres e/ou delinqüentes, mas também dos jovens brancos
da classe média norte-americana. “A juventude branca foi toman
do progressivamente consciência da problemática dos direitos das
minorias e eventualmente se integrou às atividades políticas que elas
desenvolviam e ao consumo cie drogas antes questionados” 1.
O problema da droga se apresentava como “uma luta entre o
bem e o mal”, continuando com o estereótipo moral, com o qual a
droga adquire perfis de “demônio”; mas sua tipologia se tornaria
mais difusa e aterradora, criando-se o pânico devido aos “vampiros”
que estavam atacando tantos “filhos de boa família”. Os culpados
tin h am de estar fora do consenso e ser considerados “corruptores”,
daí o fato de o discurso jurídico enfatizar n a época o estereótipo cri
minoso, para. determ inar responsabilidades; sobretudo o escalão ter
m inal, o pequeno distribuidor, seria visto como o ineitador ao con
sum o, o cham ado Pusher ou revendedor de rua. Este indivíduo ge
ralm ente provinha dos guetos, razão pela qual era fácil qualificá-lo
de “delinqüente”. O consumidor, em troca, como era de condição
social distinta, seria qualificado de “doente” graças à difusão do es
tereótipo da dependência, de acordo com o discurso médico que apre
sentava o já bem consolidado modelo médico-sanitário.
Deste modo, pode-se afirmar que na década de sessenta se ob
serva um duplo discurso sobre a droga, que pode ser chamado de
discurso médico-jurídico, por tratar-se de um híbrido dos modelos
predom inantes (o modelo m édico-sanitário e o modelo éticoju ríd ic o ), o qual serviria p ara estabelecer a ideologia da
diferenciação2, tão necessária para poder distinguir entre consumi
dor e traficante. Quer dizer; entre doente e delinqüente.
É por isso, por exemplo, que em fevereiro de 1966 se aprovaria
nos Estados Unidos o NarcoticAddict Rehabilitation Act pelo qual,
por lei {discurso jurídico), se permite ao consumidor optar por uma
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sanção civil, ou seja, escolher entre o tratamento e a reabilitação ou
a prisão, isto é, o discurso jurídico reforça o discurso médico, que por
sua vez estava adquirindo importância desde 1963, quando, por lei,
o Instituto Nacional de Saúde Mental lhe destinou um papel funda
mental na solução dos problemas sociais do país. Assim se difundi
ria o estereótipo da dependência para o consumidor, com o qual se
inicia a experiência com diferentes tipos de tratamento ao longo da
década.
Em um primeiro momento as comunidades terapêuticas são
promovidas com um critério clínico-comunitário, e mais adiante com
caráter de seita, com um personagem carismático central que as di
rige, como foi o caso por exemplo de Synanon ou de Daytop com
seu sistema de castigos {Punishment Cure). Posteriormente se desen
volveriam outros métodos de tratamento, como os programas de ma
nutenção com metadona para os viciados em heroína, ou os progra
mas dirigidos para “resgatar o drogado e torná-lo como os demais”.
O importante seria o tratamento, e não tanto o tipo. Também se in
corporaria a discussão sobre drogas às escolas como tema obriga
tório de saúde mental, ‘‘para educar os inocentes”. Todos os proble
mas da época eram atribuídos à droga, especialmente quando se tra
tava de jovens.
Às vésperas das eleições, no final da década, se enfatizariam
as campanhas da “lei e da ordem”, com planos de reorganização e
criação de novos escritórios governamentais para controlar o pro
blema, como por exemplo o novo Bureau ofNarcotics andDangerous Drugs dentro do Departamento de Justiça a partir de abril de
1968. Tudo reforçando, ao mesmo tempo, o estereótipo criminoso para
o traficante.
O predomínio do discurso médico-jurídico permitia explicar mi
ticamente o crescente número de jovens de classe média que, na dé
cada de sessenta, rechaçavam sua condição de classe. “Essa crescente
enfermidade de nossa terra”, como a qualificaria o presidente Richard
Mixon.
Em 1965, o “boom” da maconha proveniente do México — en
tão o grande produtor — se faria sentir entre amplos setores da ju 
ventude, o qual mudaria a percepção sobre a própria maconha e o
discurso que se construiria em torno dela. Já não podia continuar
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sendo vista como “a erva assassina” (TheKiller Weed) dos anos an
teriores, mas se converteria na “droga do excluído” (The Dropout
Drug)3, e seria relacionada não mais com a violência e a agressivi
dade, como antes, mas com a passividade e a falta de motivação; sur
gia no discurso a famosa “síndrome amotivacional” como efeito prin
cipal de seu consumo, com a qual se quis associá-la.
Era a única forma de poder legitimar — isto é, ideologizar —
a não participação de tantos jovens no ideal de vida americano (The
American Way o f Life), tão difundido na década de cinqüenta. O
consumo de drogas não podia ser visto como uma simples “subcul
tura”, a droga e seus protagonistas haviam mudado. Tinha de ser visto
como um “vírus contagioso”. A maconha coletivizava o consumo
ao ser usada em um ato público, compartilhado e comunitário. Devese lembrar, por exemplo, dos Hippies e do consumo maciço de ma
conha nos festivais de música ao ar livre como o famoso Festival
Woodstock. Era a arma por excelência que os jovens haviam encon
trado para responder ao desafio da ordem vigente nos países desen
volvidos. Não é estranho então que se começasse a falar da droga,
em matéria de segurança, com o o inimigo interno.
A situação foi percebida com tal terror, que a o p in ião pública
reclamava algum tipo de ação. O presidente Nixon assinalaria em
um discurso da época: “O abuso de drogas atingiu dim ensões de
em ergência nacional”. A fam o sa Operação Iniercept de 1969 para
acabar com a droga proveniente do México pode ter tido grande re
lação com o clima nos Estados Unidos. Ingressavam a partir do Mé
xico toda sorte de tabletes sintéticos, maconha e inclusive os famo
sos cogumelos da época, esses alucinógenos de origem mexicana, as
sim como o Peyote. Esta operação sem dúvida resultou num fracas
so, não só porque abriu caminho para a produção de maconha n a
Jainaica e posteriormente na Colômbia, mas também porque levou
milhares de dependentes dentro dos Estados Unidos a consumirem
outras drogas, em especial a heroína, criando assim a chamada “epi
demia da heroína”, no final da década e sobretudo no início dos anos
setenta.
Na América Latina a situação era diferente, se bem que já co
meçava a se sentir a presença das drogas entre a juventude de ma
neira incipiente. Não teve porém nessa década o mesmo significado
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que nos Estados Unidos, nem se vinculou a movimentos de protes
to. Eram os anos das guerrilhas -— da “libertação política” — , com
um discurso diferente do da contracultura norte-americana. O con
sumo de drogas tinha muito mais o caráter de uma conduta mim éti
ca que se assimilava distorcida para tornar-se coerente dentro deste
contexto. Por exemplo, os jovens de.classe alta de então imitavam
os bandos de rua norte-americanos de classe baixa — os famosos
teddy boys — na forma de se vestir e de agir e portanto também nos
padrões de consumo, neste caso drogas, mas fundamentalmente anfetaminas. Eram conhecidos como patotas em várias cidades da Amé
rica Latina. Nos bairros continuava fundamentalmente associado
ao submundo, à delinqüência, ao “malandro”. Mas a preocupação
oficial da época não era com a droga, e sim com a delinqüência ju 
venil (de classe alta e/ou baixa).
É interessante lembrar porém que no final da década, mais es
pecificamente em 1970, é lançada uma campanha antidrogas com
conteúdo semelhante em vários países da América Latina, propa
ganda que vinha dos Estados Unidos através de suas embaixadas,
provavelmente com a finalidade — tal com o assinalaram vários au 
tores — de incorporar os países da América Latina no processo an
tidrogas de uma maneira mais do que simbólica — e que requer uma
análise detalhada em outra oportunidade. A situação nada tinha a
ver com a dos Estados Unidos nem em sua forma, nem em sua mag
nitude. Alguns governos porém já ratificavam a Convenção Única
sobre Estupefacientes de 1961 da ONU, com a qual modificavam a
legislação introduzindo o discurso médico-jurídico. A Venezuela, por
exemplo, modificaria seu Código Penal para aumentar as penas; o
Brasil promulgaria o decreto-lei n? 159 em 1967, em cujo título se
fala de “substâncias que produzam dependência. A Colômbia san
cionaria o decreto 1.136 de 1970, pelo qual se dispõe, como medida
de proteção social, “a reclusão clínica da pessoa que perturbe a paz
pública quando se achar em estado de intoxicação”. Na América La
tina no entanto a concepção do consumidor como “doente” teria con
seqüências distintas. Se o que se pretendia nos Estados Unidos com
esta separação entre “delinqüente” e “doente” era aliviar o consu
midor da pena de prisão, nos países periféricos, sem os serviços de
assistência para tratamento dos países do centro, o consumidor se
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converteria em inimputável penalmente. Na prática significou que
o consumidor era privado de liberdade e da capacidade de escolha
ou vontade, e portanto sujeito a um controle muito mais forte. Ou
tra alternativa era, como ocorreu por exemplo com a reforma do art.
367 do Código Penal venezuelano em 1965, a falta de precisão na de
finição entre posse e consumo, que deu lugar a múltiplas sentenças
condenatórias à prisão de possíveis consumidores.

NOTAS
1.

Ver para maiores detalhes, J e r a l d W. C l o y d , D rogasy con trol de informacíón, Buenos Aires, Ediciones Tres Tiempos, 1985, pág. 198.
2 . Ver F r a n c o B a s a g l ia e F r a n c a B a s a g u a O n g a r o , La mayoria marginada, Barcelona, Editorial Laia, 1973, com uma interessante discussão sobre este
aspecto.
3 . J e r o m e L . H im m e l s t e i n , op. cit.
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III. NA DÉCADA DE SETENTA
Quando começaram os anos setenta, a heroína passou a ser, no
discurso, sinônimo de “perturbação social” nos Estados Unidos, por
que estava fazendo estragos entre a juventude de classe média. Por
isso, os maiores confiscos em toda a sua história até aquele momen
to se realizaram entre 1971 e 1973. O problema havia se agravado com
a guerra do Vietnã, e os ex-combatentes consumiam não apenas ma
conha, mas também heroína, droga que até então se limitava aos gue
tos urbanos e não havia chegado à juventude branca.
isto explica o fato de o presidente Nixon qualificá-la de “o pri
meiro inimigo público não econômico”, mesmo quando com estas
palavras ignorava a raiz do problema: sua grande produção, com a
cumplicidade dos governos do Sudeste Asiático e sua comercializa
ção por parte do crime organizado. Só enfatizava o consumo como
preocupação fundamental e assim continuava com o discurso mé
dico e o estereótipo da dependência.
Qualificar a heroína de “inimigo público” permitia iniciar o
discurso político para que a droga começasse a ser percebida como
ameaça à ordem. Porém, uma análise detalhada da heroína levaria
a contradizer o presidente Nixon, já que esta droga era, na realida;
de, muito menos ameaçadora para o sistema do que a maconha. É
uma droga profundamente individualista, de consumo solitário que
marginaliza, inibe e, portanto, elimina qualquer tentativa de forma
ção de grupos de protesto. Tem além disto o agravante de seu alto
custo, que obriga o consumidor a renunciar a tudo por ela; a optar
por traficar para poder consegui-la; e inclusive a estar disposto a de
latar o amigo para obter dinheiro com o qual adquiri-la.
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Deste modo, “o heroinômano se torna um ser explorado em pro
veito das gangs internacionais...1. Mas ao mesmo tempo é uma das
melhores vias para neutralizar o inimigo interno (aqueles jovens con
sumidores de maconha da década anterior) e uma forma indireta de
conservação da ordem. Daí que tenha sido qualificada em múltiplas
ocasiões como “arm a do Estado” e “droga contra-revolucionária”.
É interessante observar como, ao massificar-se seu consumo, aca
baram os movimentos contestatórios nos Estados Unidos, por exem
plo o caso dos “Panteras Negras” e seus dirigentes viciados em he
roína.
Poderia assinalar-se no entanto que a heroína deu lugar a um
novo inimigo interno: o aumento da criminalidade para manter o ví
cio. Mas foi rapidamente neutralizado com o mesmo estereótipo da
dependência: a criação dos programas de manutenção de metadona,
que teriam sua grande expansão entre 1969 e 1973, mas que ainda
persistem na atualidade. Seria uma forma indireta de legalizar e con
trolar o vício da heroína, mas não de curar o vício. Só se substituiria
uma droga ilegal por uma droga legal, tão dependente ou mais do
que a primeira, mas com a vantagem de poder controlar a vida do
consumidor. No âmbito geral, porém, terminou criando também o
mercado negro da m etadona2.
De certo modo, o consumidor de heroína, e em especial o con
sumidor ex-veterano do Vietnã, serviu para iniciar o discurso políti
co da droga. Apesar de alguns especialistas sustentarem que a epi
demia dos ex-combatentes do Vietnã não tinha a magnitude com que
se quis apresentá-la na época3, foi a forma mais convincente para
conseguir que a opinião pública apoiasse a necessidade de tratamento
e que todos os esforços se destinassem a difundir o discurso médico.
Deste modo se conseguia ocultar a rede que rnanej ava o comércio
da heroína. Assim assinala A l f r e d W. McCOY:
“Os norte-americanos viciados em heroína se convertem em ví
timas da empresa criminosa mais rentável conhecida pelo homem
-7 - empresa que implica milhões de camponeses nas montanhas da
Ásia, milhares de funcionários governamentais corruptos, sindica
tos criminosos disciplinados e agências do governo norte-americano.
Os viciados em heroína dos Estados Unidos são o último escalão de
uma cadeia de transações criminosas secretas que começam nas plan
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tações de ópio da Ásia, passam através dos laboratórios clandesti
nos de heroína da Europa e Ásia e entram nos Estados Unidos atra
vés de uma rede de rotas internacionais de contrabando”4.
A ênfase no tratamento se explica porque não era conveniente
naquele momento da guerra do Vietnã atacar os principais centros
de produção, como por exemplo a tribo dos Meo no Triângulo Dou
rado do Sudeste Asiático. Seus integrantes, junto com uma série de
governantes da região, eram grandes colaboradores da CIA na guerra,
e esta, por sua vez, apoiava o trá fic o de ópio por razões de
segurança5. Tampouco se podia atacar o crime organizado, a famo
sa Máfia, encarregada na época do tráfico de heroína, por suas vinculações com altos funcionários do governo. Era mais adequado res
ponsabilizar pelo problema a China de M ao6, com o que também
se compraziam os governos inimigos da China no Continente asiá
tico. Já houvera antecedentes neste sentido em meados dos anos cin
qüenta na ONU, quando da guerra da Coréia. O representante per
manente dos Estados Unidos diante da Comissão de Estupefacien
tes, e diretor por sua vez do Federal Bureau o f Narcotics desde sua
fu n d ação em 1930 até 196.2, o senhor ANSLIXGER, sustentava n a
época que a “China era a principal fonte de ópio, m orfina e h ero ín a
que ingressavam nos Estados Unidos” 7.

Com o consumo de heroína se elimina, em matéria de segurança,
o inimigo interno, mas começa a surgir no começo dos anos setenta
a discussão sobre o inimigo externo, referindo-se particularmente ao
tráfico. Era a forma de responsabilizar pelo consumo de drogas no
“Mundo Livre” um país então inimigo; discurso que se difundiria
rapidam ente em o utros países na m esma época com grande
intensidade8. •
O pesquisador alemão H à n s -G eorg B eh r o ilustra detida
mente quando, em seu livro A droga, potência mundial, assinala:
“A guerra do Vietnã foi, se não a madrinha, pelo menos a tes
temunha do casamento da heroína com a política... A teoria de que
a China estava envenenando o mundo livre com a heroína recebeu
nos círculos do Serviço Secreto um nome peculiar, “O Pacto de Pe
quim”, que imediatamente foi adotado também pelos jornalistas...
Assim a j ornalista canadense Patricia Young publicaria seu livro Mer
cadores da Morte em 1973, muito rapidamente esquecido por falta
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de evidências... Com isto pode-se eliminar definitivamente o “pacto
pequinês” como um a burla jornalística dos tempos da Guerra Fria
que deve ser arquivada para sempre”9.
O discurso dos primeiros anos da década de setenta, apesar da
“ falta de evidência” que o autor acima citado assinala, implementa
o estereótipopolítico-criminoso, embora de maneira difusa, porque
o problema doméstico se agravava e era preciso fazer algo para acal
mar a opinião pública. Por exemplo, em 1970 havia 68 mil 894 vi
ciados registrados, enquanto em 1971 a cifra aumentou para 490 mil
912 heroinômanos. Evidentemente o consumo se estendia a todo ti
po de droga, não apenas de origem vegetal (heroína ou maconha),
mas também às drogas sintéticas produzidas pelos grandes labora
tórios. Vários estudos elaborados pelos diferentes comitês do Sena
do dos Estados Unidos o evidenciam. Por exemplo, em 1973 foi pu
blicado um extenso informe de 1 mil 594 páginas sobre O abuso dos
barbitúricos em 1971-72 do Subcomitê para Investigar a Delinqüên
cia Juvenil; do mesmo modo, o informe sobre Os barbitúricos nos
Estados Unidos, de 590 páginas, do Comitê sobre o Bem-Estar Pú
blico e T rabalhista.
Nesses momentos o discurso não se vincula a substâncias es
pecíficas, mas à classe social e à idade. Fala-se do consumo dos jo
vens em termos de dependência e aos programas educativos sobre
o tema se incorpora o álcool, que vinha sendo estudado por vários
comitês do Congresso dos Estados Unidos junto com as drogas proi
bidas desde 1971. Definia-se que todo jovem da classe trabalhadora
que consumisse qualquer tipo de droga — proibida ou permitida —
era um dependente, e portanto devia ser sujeito a tratamento. Nixon,
em sua segunda Mensagem ao Congresso em 1971, assinalou o se-.
guinte: “O problema das drogas atingiu dimensões de emergência
nacional que aflige o corpo e a alma da América”.
Chegara o momento de tomar uma série de medidas internas
que permitissem mais tarde enfrentar o problema em nível interna
cional, e ao mesmo tempo contar com uma normativa jurídica in
ternacional que facilitasse a ação. Neste sentido, a ONU aprovaria
em 1971 o Convênio sobre Substâncias Psicotrópiccis, e em 1912 o Pro
tocolo que modificava a Convenção Única sobre Estupefacientes de
1961, para incluir nas listas desta uma série de substâncias que ha42
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viam sido excluídas, entre elas as anfetaminas. Nesse momento, o
vice-presidente dos Estados Unidos, George Bush — depois um dos
principais dirigentes da campanha antidrogas do presidente Reagan
— , era representante na ONU dos Estados Unidos e conseguiu que
104 países ratificassem a nova normativa. Curiosamente, porém, ape
nas em 1980 os Estados Unidos a ratificaram.
As primeiras medidas internas da época dentro dos Estados Uni
dos tinham a ver com o discurso jurídico, mediante a criação de uma
série de leis severas, como por exemplo o Comprehensive Drug A buse
Prevention and Control Act, o Controlled Substances Act, o Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statute, ou o Continuing Criminal Enterprise Statu te. Ao mesmo tempo, se criaria toda uma
série de escritórios federais até culminar com o surgimento, em 1973,
da Drug Enforcement Agency, posteriormente Drug Enforcement Administration ou DEA, ligada ao Departamento de Justiça, que fun
diria vários escritórios federais criados anteriormente para converterse no organismo responsável pela coordenação e implementação das
funções de informação e investigação relacionadas com a repressão
às drogas ilícitas. Assim disse Nixon ao referir-se a ela: “A consoli
dação de todas as forças antidrogas sob um cornando único u n ifi
cado”.
Publicou-se nesse mesmo ano de 1973 a Primeira Estratégia Fe

deral, onde se deu prioridade à heroína. Um ano antes havia sido lan
çada a famosa operação contra a amapola na Turquia com o propó
sito de substituir seu cultivo, para a qual foram assignados 3 5 mi
lhões de dólares. Por sua vez, se programou a Operação Cactus no
México contra a maconha e outras drogas. Este país, ironicamente,
serviria de base para aumentar o negócio da heroína em seguida à
operação contra a Turquia.
O Congresso dos Estados Unidos também se preocupava com
o problema. Em 1972, publicou um informe sobre O tráfico mun
dial de drogas e seu impacto na segurança dos Estados Unidos e en
viou uma missão especial de estudos à América Latina em 1973. Na
quele momento se falava de uma conexão franco-latino-americana
através do Paraguai, e do caso de Auguste J. Ricord, principal res
ponsável pelo envio de heroína aos Estados Unidos. Mais importante
que a heroína, porém, parecia ser, naquela época, a projeção inter
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nacional do problema. Nixon havia criado em 1972 o Cabinet Committee fo r International Narcortic Control (CCINC), para coorde
nar os esforços dos Estados Unidos no exterior. Do mesmo modo,
ainda em 1972 seria aprovado o Drug Abuse Office and Treatment
Act, por meio do qual se iniciou a centralização e o controle da pro
dução de drogas no exterior.
Como temos assinalado, com Nixon começa a se exportar a apli
cação da lei em m atéria de drogas, isto é, a legitimar o discurso
jurídico-político e o estereótipopolítico-criminoso da droga além das
fronteiras dos Estados Unidos. O discurso estava se complicando.
Já não havia necessidade de se silenciar sobre o problema do tráfico
como no início da administração, pois a guerra do Vietnã havia ter
minado. Tampouco se podia silenciar o discurso médico, já que o pro
blema do consumo havia sido um dos pilares fundamentais para se
p arar os estereótipos do consum idor-doente e do traficantedelinqüente. A opinião pública seguia considerando a droga como
“inimigo”, mas o critério de segurança se tornava incerto. Qualificavase a droga de inimigo interno ou inimigo externo; tudo dependia do
contexto.
Em quase todos os países da América Latina se observa de ma
neira simultânea, durante os primeiros anos da década de setenta,
a regulação do discurso jurídico. O primeiro passo foi a promulga
ção de leis especiais em resposta às sugestões da Convenção Única
sobre Estupefacientes de 1961 da ONU. O primeiro país foi o Equa
dor, em 1970, com sua lei n? 366 de Controle eFiscalização do Tráfi
co de Estupefacientes e Substâncias Fsicotrópicas, seguido pelo Brasil
com sua lei n? 5.726 ou lei Antitóxicos de 1971; em seguida o Para
guai e a Costa Rica em 1972, e nesse mesmo ano o Peru aprova seu
decreto lei n? 19.505; em 1973 a Bolívia com seu decreto n? 11.245
ou Lei Nacional de Controle de Substâncias Perigosas1,o Chile com
sua lei 17.934 para reprimir o tráfico, e o México sanciona o Código
Sanitário dos Estados Unidos Mexicanos; Colômbia, Uruguai, Ar
gentina e Jamaica promulgam suas leis sobre estupefacientes em 1974;
a República Dominicana em 1975, a Lei 168; a Venezuela elabora um
anteprojeto em 1974, que não foi nem sequer discutido, porque ocor
reu aos legisladores incluí-lo na regulamentação sobre álcool e ta
baco.
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Foram criadas também em alguns países Comissões Nacionais
para ocupar-se em nível oficial do tema. A primeira parece ter sido
a Comissão contra o Uso Inde vido de Drogas (CCUID) da Venezue
la, em 1971, seguida da Comissão Nacional de Toxicomanias e Nar
cóticos (CONATON) da Argentina e a Comissão Nacional Coorde
nadora contra o Uso Não Autorizado de Drogas (CONADRO) da
Costa Rica em 1972. A Colômbia criou seu Conselho Nacional de
Estupefacientes pelo decreto lei 1.206 em 197 3, e o Uruguai a Comis
são Nacional de Luta contra as Toxicomanias, em 1974, pela lei n?
14.294. O México criou em 1975 o Centro Mexicano de Estudos em
Farmacodependência.
Em 1972 foi realizada em Buenos Aires uma Reunião Gover
namental de Especialistas em Estupefacientes e Psicotrópicos que con
vocou a Conferência Sul-Americana PlenipotenciáriasobreEstupefacientes e Psicotrópicos, também realizada em Buenos Aires, em abril
de 1973, onde surgiu o Acordo Sul-Americano sobre Estupefacien
tes e Psicotrópicos (ASEP). Este organismo, no entanto, só começa
a ter conferências anuais dos Estados-Membros a partir de 1979,
convertendo-se desde então no único grupo regional de tipo gover
namental da América Latina. Seu objetivo central seria o de implantar
o discurso médico-jurtdico através de suas quatro comissões técni
cas: Educação Preventiva, Tratamento e Reabilitação, Fiscalização
de Drogas ilícitas e Repressão ao Tráfico Ilícito, assim como seus res
pectivos Centros Regionais de Capacitação na Venezuela, Argenti
na, Brasil e Peru, respectivamente.
Na América Latina, é no início dos anos setenta que começa
“o pânico” em torno da droga, especialmente por meio do discurso
dos meios de comunicação. Em muitas ocasiões se misturavam de ma
neira incoerente os diversos estereótipos da droga, surgidos numa
sociedade totalmente distinta, como a norte-americana. Quando se
fazia referência à “droga”, geralmente se referia apenas à maconha.
Então era a droga de maior consumo (mesmo quando se desconhe
ce sua verdadeira magnitude) e considerada “problema” porque eram
os jovens que começavam a consumi-la, muitas vezes por imitação.
Difundiu-se na época uma série de informações que tinham a ver
com a heroína nos Estados Unidos, mas que alguns “especialistas”
da América Latina relacionavam com “a droga” em geral de manei
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ra bastante irresponsável. Os resultados foram desastrosos porque
estavam sendo importados, e sendo impostos, discursos alheios que
não levavam em conta nem a diferença entre as drogas, nem entre
os grupos sociais. Surgiram grupos como o “poder jovem”, que pro
clamava a maconha como símbolo de libertação, mas neste caso de
“libertação interior” para se contrapor aos grupos que na década
anterior buscavam a “libertação política”. Assim, se a heroína fo i a
droga contra-revolucionária dos Estados Unidos, a maconha o fo i na
América Latina no início da década de setenta.
É certo que na América Latina também se consumiam pílulas
de anfetaminas, barbitúricos e outras drogas, como por exemplo o
LSD e os cogumelos (apesar de não haver estimativas confiáveis).
Mesmo assim, em países como o Peru se começava a fumar pasta
de coca. Segundo o psiquiatra peruano R a ÚL JERI, “essa prática co
meçou em 1974 em Lima e se estendeu em seguida ao Equador e à
Bolívia... Antes de 1975, não ocorreram em zonas urbanas do Peru
hospitalizações em centros psiquiátricos relacionadas com a masti
gação de pasta de coca ou com o uso indevido de cloridrato de co
caína” 10.
Apesar de já sc dar atenção à coca nos países produtores, o prin
cipal no discurso era a maconha — a erva maldita como a qualifica
vam os meios de comunicação — considerada a responsável pela cri
minalidade e a violência, mas ao mesmo tempo pela “síndrome amotivacional”; tudo dependia na América Latina de quem a consumia.
Se eram os habitantes de favelas, seguramente haviam cometido um
delito, porque a maconha os tornava agressivos. Se eram os “meni
nos de bem”, a droga os tornava apáticos. Daí que aos habitantes das
favelas fosse aplicado o estereótipo criminoso e fossem condenados
a severas penas de prisão por traficância, apesar de só levarem con
sigo um par de cigarros; em troca, os “meninos de bem”, que culti
vavam a planta em sua própria casa, como aconteceu em inúmeras
ocasiões, eram mandados a alguma clínica particular para em seguida
serem enviados aos Estados Unidos porque eram “doentes” e seriam
sujeitos a tratamento, de acordo com o discurso médico tão em mo
da na época nos Estados Unidos. A eles corresponderia o estereóti
po da dependência.
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Quando o Presidente Ford assumiu o poder em 1974, já estava
criada nos Estados Unidos a infra-estrutura do novo discurso que
fixava a atenção além das fronteiras dos Estados Unidos em busea
do responsável pelo problema, mas faltava legitimá-lo. Não é de se
estranhar, portanto, que já na época, ao referir-se à droga, o presi
dente Ford a qualificasse de “ameaça à nossa segurança nacional”.
Por outro lado, Kissinger, Rockfeller e o primeiro administrador da
DEA, John Bartels, elaboraram um White Paper sobre “abuso de
drogas”, documento que pode ser considerado a primeira colocação
oficial da nova política; ali se assinala, por exemplo, a necessidade
de apoiar outras nações por meio da internacionalização do programa
de drogas tendo em vista a repressão e o controle de matérias-primas.
Uma das primeiras manifestações desta política foi a Declaração con
junta Kissinger-Banzer sobre a cooperação internacional contra o
tráfico de cocaína, quando se reuniram na Bolívia em 1976; igual
mente o Convênio de Cooperação entre os Estados Unidos e o Peru
de 1978, e os programas de fumigação aérea de plantas produtoras
de drogas — como a que se levou a cabo no México em 1975 para
erradicar em especial os cultivos de maconha na Sierra Madre — fi
nanciados pelos Estados Unidos.
E interessante lembrar aqui o reconhecimento, em 1977, por par
te do Departamento de Estado, dos quase 2 mil cidadãos norteamericanos detidos por tráfico de drogas no exterior, assim como
a preocupação dos congressistas da época em ‘‘resgatá-los dos cár
ceres mexicanos” 11, tanto quanto dos cubanos e colombianos.
A partir de 1976 começa a vincular-se o discurso dentro dos Es
tados Unidos a uma substância específica, porque se observa um re
pentino aumento no consumo e disponibilidade da cocaína. Daí o
fato de se assinalar este ano como o do início da “epidemia”. Sua in
dustrialização já estava criada em grande escala na Bolívia, pois se
iniciara em 1972 quando Banzer chegou ao poder12 Isto explica
provavelmente a entrevista privada, antes mencionada, de Banzer com
Kissinger nesse mesmo ano de 1976. Mas foi entre 1977 e 1981 que
a produção aumentou 75% na Bolívia. Teria isto algo a ver com o
que estava acontecendo com a heroína? Também em 1976 se lançou
a Operação Condor no México, para destruir as plantações cada vez
mais extensas de amapola. Que relação há entre a eliminação da he
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roína e o surgimento da cocaína, que certamente havia caído em de
suso desde os anos vinte?
Já no começo da década de setenta começa a ressurgir discre
tamente em livros e filmes, apresentada através do consumo discre
to, elegante, como droga fascinante associada a personalidades de
prestígio profissional e artístico; droga muito mais recreacional e so
cial, à diferença da heroína; droga que produzia bem-estar e eufo
ria e tinha a reputação de não criar dependência nem ser perigosa.
O discurso dos meios de comunicação se encarregou nesses primei
ros anos de estimular seu consumo ao ressaltar as virtudes de alguns
dos heróis da época, assíduos consumidores, como por exemplo as
estrelas do rock, do cinema ou esportistas famosos.
Estava-se criando um estereótipo cultural que, em vez de ser ne
gativo como em outras épocas, apresentava agora a droga, mas muito
especialmente a cocaína, como símbolo de êxito: todos os que estavam em evidência a consumiam. Ao mesmo tempo, surgia maciça
mente a indústria da “parafernália” da cocaína, anunciando nos di
versos meios de comunicação tipos de colheirinhas, cigarros, balan
ças, etc., para facilitar seu consumo (como havia ocorrido dez anos
antes com a maconha). Tudo isto contribuiu para aumentar a deman
da, a qual por sua vez estimulou a produção e a organização do mer
cado.
Não é de se estranhar portanto que, em 1975, a Comissão de
Estupefacientes das Nações Unidas assinale que a quantidade total
de cocaína reportada como confiscada no mundo tenha superado
a heroína. Estava sendo instalada sua indústria nos países andinos
e formada a rede de comercialização nos Estados Unidos, organi
zada por grupos de cubanos exilados, colom bianos e norteamericanos. A droga já não era domínio do crime organizado tra
dicional, a M áfia ou a Cosa Nostra, como a chamava Valachi, co
mo havia sido o negócio da heroína. A organização no caso da co
caína adquiria características muito próprias, que estão para ser es
tudadas. É interessante mencionar neste sentido como, em 1983,
F r a n c í S M. MULLEN Jr ., administrador da DBA, falava da “exis
tência do crime organizado não tradicional há vinte anos” 13 ao
referir-se aos diversos grupos que participam do negócio, como por
exemplo, organizações do Sudeste Asiático, os Cocaine Cowboys co48
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lombianos, os bandos de motociclistas norte-americanos e grupos
paquistaneses.
A maconha por sua vez voltara a aparecer; os contrabandistas,
que haviam se instalado na Jamaica em conseqüência da Operação
Intercept contra a produção mexicana, superaram-naporque deram
ocupação ao grande número de desempregados existentes naquele
momento no país, com o que aproveitaram a crise econômica e po
lítica.
Em 1974, por razões que se teria de analisar — mas que pare
cem ser de política externa —, o DEA lançou sua primeira opera
ção, exatamente contra a Jamaica, a Operação Bucanero. Como re
sultado, se destruiu a produção e comercialização de exportação da
“Ganja” no país (pelo menos momentaneamente). A produção de
maconha não diminuiu da forma esperada. Pelo contrário, aumen
tou com mais intensidade, desta vez na Guajira colombiana a partir
daquela época. Inclusive se discutia no final da década, nos círcu
los de poder de Washington e de Bogotá, a possibilidade de sua descriminalização e legalização14.
Evidentemente se observava “uma mudança no padrão do trá
fico de estupefacientes na América Latina”, como disse em seu in
forme o Select Comittee on Narcotics Abuse and Control da Câma
ra de Representantes do Congresso dos Estados Unidos, depois de
enviar uma missão de estudo ao México, Costa Rica, Panamá e Co
lômbia em 1976, ano de criação do Comitê. Por isso envia-se uma
segunda missão de estudo em agosto de 1977 para a Colômbia, Equa
dor, Peru, Chile, Bolívia e Brasil e uma terceira em 1979 à Colômbia
e Porto Rico.
O interesse do Comitê ao enviar estas missões de estudo é mui
to compreensível, uma vez que quando Carter chega à Presidência,
em 1977, a cocaína — produzida exclusivamente na A m érica
Latina15 — já era uma droga de consumo elevado nos Estados Uni
dos. Segundo os dados do NationalInstiíute on Drug Abuse (NIDA),
publicados na monografia Cocaine 1977, dois milhões de norteamericanos a haviam consumido em 1976, apesar porém de pouco
se saber sobre os possíveis perigos para a saúde causados por “essa
fascinante substância”, como a qualificou o diretor da NIDA nesse
mesmo trabalho16.
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O desenvolvimento e as mudanças no consumo de cocaína nos
Estados Unidos exigiriam uma análise detida que não pretendemos
realizar aqui. Mencionamos a questão rapidamente para destacar
as mudanças sofridas pelo discurso sobre esta droga em particular,
já que fo i ela e apenas ela que serviu para dramatizar o problema da
droga no Continente americano nos últimos dez anos, apesar do de
senvolvimento paralelo da maconha e de seu consumo maior em al
guns países.
O psiquiatra R o n a l d K. SlEGEL, atualmente consultor da Co
missão sobre o Crime Organizado da Presidência dos Estados Uni
dos, assinala três etapas distintas da cocaína nesse país17. A primei
ra etapa se situa entre 1970 e 1979, quando não é considerada pro
blema, mas droga social e recreacional de consumo esporádico em
reuniões sociais e em doses intranasais de um a quatro gramas por
mês. O discurso desses anos, em vez de condená-la, a estimula. Em
1976, por exemplo, se observa na imprensa um aumento significati
vo de notícias sobre seu consumo pela população em geral, e de re
vistas dedicadas a defender a droga, como a High Times, criada em
I97418, que exaltam suas virtudes com grande desdobrament o foto
gráfico.
A segunda etapa da cocaína SlEGEL situa entre 1978 e 1982, quan
do mudam tanto a imagem do consumo quanto os padrões; come
ça a ser usada com mais freqüência, misturada à maconha, em sua
forma de pasta de coca ou cocaína base, substâncias muito mais cau
sadoras de dependência. Consome-se em doses de um a três gramas
semanais. 1979 foi considerado nos Estados Unidos o ano pico da
maconha e da cocaína, e curiosamente também o ano de menor con
sumo da heroína.
E a terceira etapa transcorre entre 1982 e 1984, quando se ob
serva o consumo da droga em todos os grupos sócio-econômicos.
Neste sentido, outros autores assinalam que “enquanto em 1974 a
haviam provado 5 milhões 400 mil; em 1982, 21 milhões 600 mil de
norte-americanos haviam provado a cocaína: ao mesmo tempo, o
número de consumidores habituais aumentou de 1,6 milhão em 1977
para 4,2 milhões em 1982” 19.
Aumenta na mesma época o policonsumo de drogas, muitas
vezes para contra-atacar os efeitos da cocaína, e se observa como re
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sultado um aumento considerável de problemas psicológicos e físi
cos. Segundo o próprio S i e g e l , o controle imposto durante esses
anos à indústria da “parafernália” contribuiu para aumentar o pro
blema, porque o consumidor já nâo tinha os artefatos necessários
para medir a dose adequada como antes. Isto é, a falta de controle
de qualidade e de quantidade da cocaína contribuiu para que se con
vertesse em um problema real de saúde pública, com o qual teria de
ressurgir o discurso médico.
Mas, o que se iniciou no final da década foi o discurso da co
caína, além das fronteiras dos Estados Unidos, imediatamente as
sociado ao discurso da coca, apesar de suas claras diferenças se nos
lembrarmos que uma é própria do centro e a outra dos países da pe
riferia. Neste sentido, o governo norte-am ericano, através da
AID/USAID, nomeou alguns especialistas em 1978 para trabalhar
na Bolívia em colaboração com o Museu Etnográfico do país e ela
borar um informe sobre O estudo multidisciplinar do uso tradicio
nal da coca. Por sua vez, as Nações Unidas, por intermédio do Fun
do para a Fiscalização do Uso Indevido de Drogas (FNFUID) e a
Organização Mundial de Saúde, assim como o governo norteamericano, com a colaboração do Ministério do Interior do Peru,
realizaram na cidade de Lima um Seminário Interamericano sobre
coca e cocaína, dedicado fundamentalmente a destacar o discurso
médico-jurídico sem levar em conta as diferenças entre ambas.
Observa-se no final da década, na América Latina, um reini
cio do discurso médico-jurídico da droga, depois de alguns anos de
aparente silêncio. Desta vez dirige-se especificamente à droga cocaína.
Por isso são observadas tentativas de legislar de novo, mas tendo pre
sente fundamentalmente a droga da moda. Por exemplo, em 1977,
a República Argentina promulga uma série de decretos sobre a co
ca, proibindo inclusive sua mastigação. A Bolívia, por sua vez, aprova
uma nova lei em 1979; o Peru, por meio de seu decreto-lei 22.095 de
1978, transforma em delito mastigar folhas de coca; o Equador re
forma pela quinta vez, em 1979, sua lei original de 1970, e assim su
cessivamente. Por outro lado, a ASEP, criada em 1973 como se re
cordará, eomo organismo regional, apenas em 1979 realiza sua I Con
ferência dos Estados Membros do Acordo na cidade de Buenos Ai
res.
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Detecta-se nesse momento o aumento do problema também na
América Latina, o que provavelmente ocorreu, apesar de ser neces
sário um estudo mais detalhado, especialmente para destacar as pos
síveis variações regionais de padrões de consumo e tipo de drogas.
No entanto, o discurso dos meios de comunicação, na época, oculta
o fato, para difundir de maneira homogênea a preocupação com a
chamada A 11American drug, criando um novo estereótipo como pro
blema de todo o Continente: o estereótipo da cocaína.
Assim chegamos à atual déeada de oitenta.
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“parafernália” ligada ao consumo, como por exemplo colheirinhas, lâm pa
das de todo tipo para cultivar m aconha em casa, etc.
1 9 . E d g a r A d a m s e J. D u r e l l , “Cocaine: A growing Public H ealth Problem ”,
in NIDA, Cocaine: Pharmacology, E ffects and Treatment o f Abuse, Research
Monograph Series 50, Washington, D.C., 1984, pág. 10.
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Escrever este trabalho no início de 1987, dada a proximidade
dos fatos e sua grande complexidade, dificulta sua clara percepção.
Apesar destas limitações, se evidenciam mudanças importantes no
discurso desde que a cocaína surge como droga fundamental de preo
cupação continental.
As graves dificuldades econômicas e políticas dos Estados Uni
dos — desde a crise energética e o problema do dólar, a crescente agudização do processo inflacionário e o crescente desemprego, até a
revolução sandinísta na Nicarágua — terão repercussões notórias no
novo discurso da droga.
Por outro lado, ao entrar na década de oitenta, os Estados Uni
dos contarão com o maior número de consumidores de drogas de
toda a sua história, e particularmente de cocaína e maconha. Ape
sar disso, o consumidor deixa de ser considerado um “doente” e passa
a ser considerado “cliente e consumidor de substâncias ilícitas” 1. A
preocupação central é a droga procedente do exterior— e muito es
pecialmente os aspectos econômicos epolíticos do tráfico de cocaí
na, droga que, como já assinalamos, é o centro de atenção do dis
curso nos últimos anos.
Alguns fatos contribuíram para esta nova ênfase. Por exemplo,
com relação ao aspecto econômico da droga, é significativo que já
em 1980 “o DEA havia detectado importantes fugas de capital em
direção a contas bancárias situadas fora dos Estados Unidos no va
lor de mais de 2 bilhões de dólares acumulados por vendas de cocaí
na e maconha. Comprovou-se igualmente na época que 31 dos 250
bancos de Miami haviam sido cúmplices das fugas e que cinco deles
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eram propriedades de “narcotraficantes”, que enviavam seu dinheiro
à Suíça, Panamá, Bahamas e outros locais para ser lavado e intro
duzido novamente nos Estados Unidos através de investimentos le
gais”2.
O problema, porém, havia sido colocado anteriormente. Em
1977, por exemplo, o Select Commiítee on Narcotics Abuse and Control, da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, depois de
sua missão de Estudo à América Latina, assinalou nas conclusões
de seu Informe Final o seguinte:
“Como apenas uma pequena parcela da quantidade total de
cocaína introduzida clandestinamente nos Estados Unidos é confis
cada, estamos diante de uma enorme quantidade, que representa mui
tos milhões de dólares transportados diariamente para nosso país.
Como resultado deste tráfico, estão passando milhões de dólares li
vres de impostos através de estabelecimentos legítimos montados pe
los traficantes e depositados em contas bancárias aqui e no exterior.
O Comitê considera que o único meio de interferir no tráfico é ex
por as técnicas financeiras utilizadas pelos traficantes para mobili
zar o dinheiro em todo o mundo. Espera-se que o Congresso emen
de nossas leis bancárias, de impostos, etc., para impedir ao máximo
a mobilidade dos lucros dos traficantes” 3.
Não é de se estranhar, portanto, que ao começar a década de
oitenta se assinale publicamente que os funcionários federais do DEA
estavam mudando suas táticas: “Concentrando-se cada vez mais no
dinheiro e nos chamados narcodólares. E que em 1982 suas priori
dades foram a investigação e a eliminação da cocaína”4.
A nova ênfase nos aspectos econômico e político das drogas —
e sobretudo da cocaína — é tão evidente que inclusive especialistas,
antes ocupados exclusivamente em difundir o discurso médico, os
colocam em relevo. Por exemplo, o conhecido psiquiatra SlDNEY
C o h e n escreveu recentemente o seguinte:
“ Os aspectos da saúde pública já não são tão graves, mesmo
quando a morbilidade e a mortalidade aumentam por causa da co
caína. Mas sim o impacto desorganizador dos bilhões de cocadólares nas nações produtoras e consumidoras, que produz um nível de
corrupção, violência e desmoralização que prejudica a todos”5.
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Igualmente, pesquisadores do National Instituis on Drug Abuse
(NIDA) — organismo caracterizado por difundir o discurso médi
co — hoje se referem também detalhadamente a estes aspectos. Um
exemplo são as palavras de RlCHARD R. C layton , quando diz o se
guinte:
“H á dois temas econômicos e políticos que devem ser levados
em consideração. Primeiro, as estimativas macroeconômicas de uma
indústria da cocaína calculada em 50 a 70 milhões anuais... A quan
tidade de dinheiro que mobiliza deve exercer um impacto significa
tivo em toda a estrutura econômica de nossa sociedade. Segundo,
o custo do uso indevido de drogas para a sociedade norte-americana
em termos de dólares para tratamento, hospitalização e perda de pro
dutividade e lucros por enfermidade, incapacidade, morte, crime e
outras conseqüências do consumo de cocaína... A partir de uma pers
pectiva econômica fria e racional, a produtividade e as perdas para
a sociedade com a morte prematura de um viciado em heroína po
dem ser muito pequenas. Isto é ainda mais certo se o viciado era um
desempregado crônico, entrando e saindo do tratamento e da pri
são, freqüentemente implicado na criminalidade para sustentar seu
vício. Em troca, pense-se na morte prematura devido a urna overdose de cocaína, de um corretor da bolsa, um executivo de publicidade
ou de um advogado de urna grandefirma. Neste caso, a partir da mes
ma perspectiva, a perda para a sociedade seria considerável”6.
Esta evidente preocupação econômica se aprofunda durante a
Administração Reagan, como reflete o informe do Comitê Econô
mico Conjunto de seu governo, quando assinala em 1983 que a eco
nomia subterrânea dos Estados Unidos sonegava 222 bilhões de dó
lares do InternaiRevenue System (Imposto de Renda); isto é, 7,5%
do Produto Nacional Bruto. Apenas o negócio das drogas é estima
do em mais de 100 bilhões de dólares dentro dos Estados Unidos, o
que eqüivale a 10% da produção industrial do país.
Sua solução porém não era fácil, devido aos problemas inter
nos do país assinalados anteriormente. Um caminho, no caso das
drogas, se apresentava através do discurso jurídico, mas, diferente
do de anos atrás. Hoje parece necessário antes de tudo controlar a
economia subterrânea além das fronteiras dos Estados Unidos. Surge
assim, para sua legitimação, o discurso jurídico transnacional. As dro
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gas produzidas no exterior não deviam chegar aos Estados Unidos,
nem tampouco sair do país de acordo com a política econômica pro
tecionista da nova Administração. Como a cocaína é a mais cara e
a que mais ingressa no país entre as chamadas “drogas internacio
nais”, a ênfase recai sobre ela, Não se deve esquecer que um quilo
de cocaína tem o mesmo valor no mercado do que uma tonelada de
maconha. Já o contrabando da heroína não é um problema priori
tário, apesar de seu aumento — 7% de 1979 a 1980 — ter se mantido
estável desde então. Por isso os funcionários do DEA estimaram o
número de consumidores em algo em torno de meio milhão de ha
bitantes em I9847. A maconha por sua vez estava praticamente descriminalizada, mesmo quando não legalizada, e seu cultivo era ca
da vez maior e de melhor qualidade em vários lugares do país. Em
1982, por exemplo, se calculava que a maconha era a terceira colheira mais rentável dos Estados Unidos, no valor de 10 bilhões de dóla
res e cultivada em 11 Estados8. Em 1983, sua produção dentro dos
Estados Unidos era de 2 mil toneladas, segundo fontes conservado
ras, embora, segundo outras, fosse muito maior, superando a da Ja
maica, ocupando o segundo lugar depois da Colômbia9, É um fa
to conhecido que a produção doméstica chega a abastecer a metade
da demanda interna10. A maconha portanto não é centro de aten
ção na atualidade, como o foi anos atrás.
Ao examinar o discursojurídico íransnacional que se desenvolve,
a primeira coisa que se observa é a ratificação por parte dos Esta
dos Unidos, em 1980, da Convenção Única de Estupefacientes de 1961,
da ONU, assim como do Convênio sobre Substâncias Psicotrópicas
de 1971. Não se poderia implementar este novo discurso se não se
acolhia, como o haviam feito há vários anos mais de 100 países, a
normativa internacional. Igualmente, nesse mesmo ano de 1980 se
firmou o Tratado de Extradição com a Colômbia, com a principal
finalidade de julgar dentro dos Estados Unidos os traficantes colom
bianos que atentavam contra a economia norte-americana. Era evi
dentemente outra medida dirigida contra a cocaína, já que a Colôm
bia se convertera no principal centro de processamento, mas ao mes
mo tempo preparava terreno para o futuro discurso. Discurso que
no início da década responsabilizaria os imigrantes ilegais pelo as
pecto econômico das drogas.
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Aqui valeria recordar as palavras de R omâLD J. CAFFEY, chefe
em 1982 da Seção de Investigação sobre a Cocaína do DE A, quan
do declarou o seguinte:
“As investigações do DEA indicam que uma proporção signi
ficativa dos traficantes de cocaína colom bianos que operam nos Es
tados Unidos é constituída de imigrantes ilegais. O que distingue es
te grupo de gerações anteriores de imigrantes ilegais é que estes pos
suem enorm es recursos em dinheiro e portanto viajam sem proble
mas por todo o país realizando atividades clandestinas. Em virtude
desta infiltração são exportadas para os Estados Unidos outras fo r 
m as de atividade criminosa e potencialm ente subversiva, o que repre
senta um a grave am eaça à nossa segurança nacional... A cocaína es
tá estabelecendo uma nova política... O tráfico de cocaína represen
ta um grave dano à moral e à liderança das comunidades políticas,
de negócios e de justiça penal dentro dos Estados Unidos... Mas, além
da ameaça à Saúde Pública, o tráfico de cocaína está extraindo dos
Estados Unidos 30 bilhões de dólares anualmente” 11.
Palavras que evidentemente ratificam o que estamos assinalan
do sobre as características do novo discurso da droga, mas que tam 
bém vão dando lugar à criação, por razões aparentemente econômi
cas, do estereótipo criminoso latino-americano, produto não apenas
do discurso jurídico, mas também do discurso dos meios de c o m u 
nicação, se nos lembrarmos de sua grande difusão em programas de
televisão como “Miami Vice”, no qual os traficantes de cocaína são
. sempre latino-americanos, mas com maior freqüência colombianos.
Não é de se estranhar que atrás deste estereótipo crim inoso
latino-americano, e em particular colombiano, se oculte também um
problema de economia doméstica norte-americana, se nos lembrar
mos que se dirige fundamentalmente a colombianos que residem
nos Estados Unidos — imigrantes ilegais como os qualificou CAF
FEY na citação anterior. Como os colombianos são o maior contin
gente de imigrantes da Arnérica Latina no país12, seria interessante
ver que conexão existe entre este dado e a criação do estereótipo. Lem
bremos o que aconteceu com os chineses e o ópio no início do sécu
lo, ou com os mexicanos e a maconha nos anos trinta, para citar ape
nas dois casos de criação de estereótipos quando estes grupos se con
verteram em força de trabalho ameaçadora em momentos de crise
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econômica. Hoje, os colombianos são acusados de responsáveis pelo
tráfico de cocaína para os Estados Unidos, conhecidos como “Co
caine Cowboys”, ocultando deste modo o caráter transnacional do
negócio da cocaína no mundo contemporâneo. Oculta-se por razões
políticas a participação dos cubanos exilados em Miami na distri
buição; a intervenção neo-nazista na Bolívia que facilitou sua indus
trialização, assim como a colaboração de um a série de membros das
Forças Arm adas do Continente, e os numerosos pilotos norteamericanos detidos ao buscarem a cocaína em países produtores13.
E também a denunciada “conexão” da família Duvalier no Haiti,
que facilitou a proteção aos contrabandistas desde 1980.
Pouco depois de assumir a presidência, em março de 1981, o
presidente Reagan se ocupou do problema das drogas, assinalando:
“O uso indevido de drogas é um dos nossos maiores problemas. Se
nâo agirmos, correremos o risco de perder grande parte de toda uma
geração”.
Uma das primeiras medidas para contra-atacar o problema eco
nômico foram as investigações inter-agências como a bem-sucedida
Operação Greenback dos Departamentos do Tesouro e da Justiça em
Í981, para desmontar as operações irregulares dos bancos e dos fi
nanciadores intermediários. Por sua vez, se criou o Centro para Apli
car a Lei Financeira que processaria a informação proveniente da ope
ração.
Por outro lado, nesse mesmo ano o presidente Reagan assinou
uma emenda ao Posse Commitatus Act para a ajuda militar, de apli
cação da lei de parte de forças civis, e foi ditada a ordem executiva
n? 12.333, que autoriza o Serviço de Informações dos Estados Uni
dos a recolher dados sobre o tráfico de drogas no exterior, pois já
se considerava que “as tentativas de diminuir o uso indevido das dro
gas dentro dos Estados Unidos deviam ser combatidas no exterior
com a ajuda dos Estados Unidos” 14. Iniciava-se a guerra contra as
drogas do presidente R e a g a n .
Guerra que estaria dirigida fundamentalmente contra a cocaí
na, se bem que o Departamento de Estado, através de JOHN R. THOMAS, a qualificasse de “guerra contra as drogas internacionais”. Já
em 1982 o presidente lança sua estratégia federal contra as drogas,
destinada a cobrir cinco aspectos:
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1.
2.
3.
4.
5.

A cooperação internacional
A aplicação da lei
A educação e a prevenção
A desintoxicação e o tratamento
A investigação

Para isso criaria a infra-estrutura necessária. Em janeiro de
1982, por exemplo, criou o Cabinet Council on LegalPolicy, para di
rigir, em nível de Gabinete, todas as iniciativas; em mãos do vicepresidente George Bush, criou o South Florida Task Force, iniciati
va contra problemas criminosos no Estado da Flórida, incluindo o
contrabando de drogas e as atividades financeiras ilegais.
Em outubro R e a g a n anunciou seu plano nacional de oito
pontos para combater o crime organizado, e portanto o tráfico de
drogas, que constava dos seguintes aspectos: 1) estabelecimento de
doze equipes de trabalho (Task Forces) para a aplicação da lei con
tra o crime organizado em lugares-chave do país; 2) criação da Co
missão Presidencial sobre Crime Organizado para estudar o proble
ma; 3) reformas na administração de justiça em cada Estado; 4) cen
tralização de todos os organismos encarregados da Aplicação da lei
no âmbito federal em ura comitê em nível de governo, presidido pe
lo Procurador Geral; 5) criação em Glunco, Ga._, de um Centro Na
cional para o Treinamento na Aplicação da Lei, ligado aos Departa
mentos de Justiça e do Tesouro; 6) nova ofensiva legislativa para re
formar as leis; 7) apresentação de um Memorando Anual do Pro
curador Geral sobre os avanços na luta contra o crime organizado;
8) destinação de milhões de dólares às prisões para evitar que se re
pita o erro de libertar criminosos perigosos por motivo de anistia car
cerária.
No ano seguinte, em março de 1983, o presidente Reagan criou
o National Narcotics Border Iníerdiction System (NNBIS), presidi
do pelo vice-presidente Bush, para coordenar as operações de con
fisco nas fronteiras dos Estados Unidos. Desta forma, foi implemen
tado um programa de controle da região do Caribe com a colabora
ção do DEA, da Alfândega dos Estados Unidos, da guarda-costeira,
e o apoio técnico das Forças Armadas. Apresenta-se por sua vez, em
1983, no Congresso, a lei Comprehensive Crime ControlAct, que eon61
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tém novas medidas para combater o tráfico de drogas e o crime or
ganizado.
É reconstituído o Select Committee on Narcotics Abuse and
Control, que envia em agosto uma missão de estudo ao México, Pe
ru, Bolívia, Colômbia e Jamaica. E é aprovada a Emenda GilmanHawkins para suspender a ajuda econômica aos países que não coo
peram com o programa antidrogas dos Estados Unidos, com o qual
se aumenta a cooperação internacional aos programas de controle,
de acordo com um dos objetivos básicos da nova estratégia: inter
nacionalizar o controle das drogas. Toda uma série de operações se
realizaria neste sentido. Por exemplo, a Operação Pez Espada, no Sul
da Flórida, a Operação Trampa, no Caribe, em 1982, e a Operação
Padrino contra a cocaína em 1983, na Colômbia e México entre ou
tros.
Por isso CLYDE TAYLOR, então vice-secretário de Estado ad
junto para assuntos de narcóticos internacionais — hoje embaixa
dor no Paraguai — assinalou:
“O crescimento da cooperação internacional nos programas de
controle de narcóticos, especialmente no hemisfério ocidental, foi
um dos grandes acontecimentos de 1983” 15.
O que é ratificado por C arltow TURNER, assessor especial do
presidente para normas de política contra drogas, que disse:
“O ano de 1983 foi significativo na luta contra as drogas: os paí
ses estão começando a reconhecer que têm um problema e que não
se trata de um problema apenas dos Estados Unidos” 16.
Apesar de os maiores esforços se dirigirem ao exterior, no pla
no doméstico também era preciso tomar medidas. Nesse mesmo ano
foi criado um programa de televisão dirigido aos adultos com o tí
tulo “The Chemical People”; e para as crianças foram editadas três
milhões de revistas em quadrinhos dirigidas a alunos do quarto ao
sexto graus, que apresentavam os traficantes e consumidores como
inimigos, e as drogas como perigosas e causadoras de morte.
Em 1984 o governo publica uma nova Estratégia Nacional p a 
ra a Prevenção do Uso Indevido e o Tráfico de Drogas, depois de ter
estabelecido as diferentes agências federais e departamentos desti
nados à “guerra contra as drogas”, Esta nova Estratégia reforçaria
a de 1982, dando prioridade à cocaína apesar de seu programa se des
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tinar a reduzir o uso indevido de drogas e do álcool nos Estados Uni
dos.
Foi aprovado o Comprehensive Crime Control Act, que permitia
o confisco das propriedades e do dinheiro provenientes do tráfico.
Por sua vez, nessa época se ativou o Grupo de Trabalho ad hoc so
bre drogas da Organização dos Estados Americanos (OEA), que pos
teriormente convocou uma reunião continental, em 1986, no Rio de
Janeiro: a Conferência Especial Interamericana sobre Narcotráfico.
Realizou-se uma série de operações para impedir o acesso de
drogas aos Estados Unidos. Por exemplo, a Operação Pássaro, no
Brasil, país onde os traficantes instalaram laboratórios na região ama
zônica para refinar cocaína devido ao bloqueio contra a importa
ção pela Bolívia dos produtos químicos necessários para a elabora
ção da cocaína. Também se atacou a maconha no México e na Co
lômbia com as operações Chihuahua e H at Trick.
Apesar de todos estes esforços, o tráfico e o consumo aumen
taram. Neste sentido, por exemplo, o Research Triangle Institute as
sinalou que o uso indevido de drogas custou à economia dos Esta
dos Unidos 60 bilhões de dólares em 1983, enquanto em 1980 havia
custado 47 milhões; isto é, um aumento de 30% 17. Por outro lado,
segundo as estimativas âo NationalNarcoticsIntelligence Consumers
Cornmittee (NNICC) — a voz oficial mais autorizada em matéria de
estatística — em 1981 ingressaram nos Estados Unidos entre 30e60
toneladas de cocaína, enquanto em 1984 se calculava entre 71 e 137
toneladas.
A ênfase central recai sobre a aplicação da lei. Daí que os re
cursos humanos do DEA em 1973 tenham sido de 1 mil e 423 agen
tes, com um orçamento de 74 milhões e 900 mil dólares, enquanto
em 1985 aumentou para 2 mil e 429 agentes e um orçamento de 359
milhões e 500 mil dólares. Em geral, o governo federal gastou na apli
cação da lei 708 milhões em 1981 e 1 bilhão e 200 milhões em 1985.
Em contraste, o orçamento para programas do Departamento de
Educação baixou de 404 milhões em 1981 para 253 milhões em 1985.
Contraste que deu lugar a divergências entre diferentes setores do go
verno, ainda mais quando se observa que o problema aumenta a ca
da ano apesar de tantos programas. Trata-se de um problema domés
tico, mas se considera que o campo de batalha está fora do país. As~
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sim o expressa o governo quando diz: “A solução do problema do
consumo de drogas nos Estados Unidos está nos países estrangeiros
que produzem as drogas ilícitas mais importantes” 18.
Observa-se neste sentido como nos primeiros anos da década
de oitenta tende-se a responsabilizar pelo problema da droga a oferta,
e não a demanda — isto é, o tráfico e não o consumo -—, com o que
o discurso se torna parcial com relação ao inimigo externo, o único
culpado. A Casa Branca manifestou o fato claramente em 1982, quan
do assinalou: “A eliminação das drogas ilegais na fonte no exterior,
ou próximo dela, é a maneira mais efetiva de reduzir a oferta domés
tica destas substâncias”.
D este m odo, com o assinalam os pesquisadores n orteamericanos G. LAFREE e B. P e r l m a n , são resolvidos vários pro
blemas práticos — que seriam melhor chamados de política domés
tica —, como por exemplo: 1f ) continua a “guerra contra as drogas”
sem abordar o problema básico de por que são consumidas; 2?) apli
car a lei em outros países não cria os problemas apresentados às au
toridades norte-americanas dentro dos Estados Unidos em torno dos
direitos civis; 3?) apesar de ser difícil avaliar o êxito obtido no con
trole interno, isso é praticamente impossível quando as gestões en
globam os países estrangeiros” 19.
Apesar de os objetivos centrais da guerra contra as drogas se
rem a erradicação dos cultivos, o confisco das drogas, a destruição
dos negócios de “lavagem de dinheiro” dentro dos Estados Unidos
e o castigo aos traficantes e consumidores, os maiores esforços são
dirigidos aos dois primeiros porque o mais importante dessa guerra
é reduzir a quantidade de drogas que entram nos Estados Unidos e
aumentar, em conseqüência, seu custo para o consumidor. Para is
to foram traçadas duas estratégias paralelas: 1?) a eliminação das
drogas antes de sua chegada aos Estados Unidos; 2?) a eliminação
dos traficantes. Na primeira se planeja a redução da produção, a des
truição das colheitas, a apreensão das drogas em diferentes etapas
do processo de refinação e, por último, o confisco das drogas antes
de entrarem nos Estados Unidos. Na segunda estratégia se contem
pla o julgamento dos traficantes, o confisco, e portanto a destrui
ção dos negócios, produto da lavagem de dinheiro20. Na prática, os
m aiores esforços se concentraram , na p rim eira estratég ia,
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aumentando-se deste modo a participação norte-americana no ex
terior.
Foram elaborados nos últimos anos vários planos de erradica
ção dos cultivos nos países de maior produção de maconha e cocaí
na. Programas que, entretanto, não parecem ter conseguido acabar
com a produção, mas sim “estender os negócios a outras áreas, au
mentando desta maneira as fontes de oferta”21; o que na realidade
não se conseguiu foi reduzir o consumo dentro dos Estados Unidos,
porque fo ra m ignoradas as realidades do mercado m undial das dro
gas... os argumentos para m anter os program as atuais p o d em ser con
siderados m uito m ais p a rte da política norte-am ericana de ajuda
externa22. As palavras de JOHN R. T h o m a s, antes de deixar o car

go de assistente do Escritório Internacional de Assuntos de Drogas
do Departamento de Estado, em março de 1986, o assinalam clara
mente: “Nos últimos dois anos a repressão contra as drogas está em
um nível prioritário como nunca antes em nossa política externa”23.
O mesmo salientou naquele mês, numa conferência em Bancoc, Edw in M e sse , procurador geral dos Estados Unidos: “O objetivo in
ternacional da Administração Reagan é manter em todas as áreas
geográficas chave o controle sobre o cultivo e a produção de drogas
ilícitas que possam ser exportadas para os Estados Unidos. E o se
gundo objetivo, também internacional, é converter o controle das
drogas em uma questão importante da política externa e em uma prio
ridade diplomática entre todas as nações do mundo...”
A insistência da atual Administração em buscar a solução pa
ra o consumo de drogas norte-americano no exterior permitiu legi
timar a intervenção — diplomática, financeira e até militar — dos
Estados Unidos em outros países, como ocorreu com a Operação
Blast Furnace realizada na Bolívia em julbo de 1986. Mas não resol
veu o problema. O Departamento de Justiça ressaltou com alarme
recentemente os custos anuais dos problemas relacionados com dro
gas: 46 bilhões e 900 milhões de dólares. Além disso, em 1986
observou-se com grande preocupação a produção dentro dos Esta
dos Unidos de novas drogas, muito mais baratas mas muito mais viciantes e mortais: o crack, derivado da cocaína; o alcatrão negro ou
“barro mexicano”, uma heroína de qualidade muito ruim; e a sem65
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semente, uma variedade da maconha muito mais poderosa cultiva
da nos Estados Unidos.
Um dos integrantes do Select Committee on Narcotics Abuse
and Control da Câmara de Representantes, D u n c a n H u n t e r , in
formou que em 1985 entraram de contrabando nos Estados Unidos
150 toneladas de drogas. Em meados do ano, os representantes re
publicanos pediram a pena de morte, a suspensão de créditos a paí
ses produtores de drogas e rígidas restrições à lavagem do dinheiro,
etc., diante do que q u alificaram de “ crise da fam ília norteamericana”24.
Por sua vez, o presidente R e a g a n destinou às forças armadas
e aos serviços policiais maior participação na defesa nacional con
tra o tráfico de drogas porque, como afirmou o vice-presidente
BUSH, “pela primeira vez o governo dos Estados Unidos declara que
o comércio internacional de drogas é um problema desegurança na
cional que pode desestabilizar as democracias aliadas mediante a cor
rupção de polícias e instituições judiciais... a diretriz presidencial as
socia o narcotráfico ao terrorismo, pois traficantes e terroristas se
ajudam mutuamente”25.
Em agosto de 1986 o presidente R eag an declarou que as dro
gas eram “o problema n? 1 do país” e que “a guerra devia começar
dentro de casa”, para o que apresentou um novo programa de seis
pontos destinado a atacá-lo a partir da demanda:

1. Eliminar as drogas ilegais nos locais de trabalho.
2. Eliminar o abuso de drogas em nossas escolas.
3. Proporcionar um tratamento efetivo para os consumidores
crônicos.
4. Melhorar a cooperação internacional para evitar a entrada
de drogas ilegais.
5. Novo fortalecimento da lei.
6. Aumentar o conhecimento do público e a prevenção contra
o abuso de drogas.
Como aspecto principal de seu programa, R e a g a n anunciou
a prova obrigatória para determinar se a pessoa é ou não viciada,
que teria de ser aplicada a vários milhões de empregados do gover
no e das empresas privadas. Esta medida foi objeto de fortes críti
cas e os tribunais se pronunciaram contra, alegando que atentava con
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tra os direitos civis; porém, REAGAN assinou a ordem que obriga os
empregados civis do governo federal, que estejam em “posições im
portantes”, a submeter-se ao teste.
Em outubro de 1986 o Senado norte-americano aprovou uma
nova lei contra as drogas e autorizou 3 bilhões e 900 milhões de dó
lares para o ano fiscal de 1987, que triplicava o orçamento destina
do à campanha contra a droga em 1981. A nova lei acolhe os seis pon
tos do programa do presidente REAGAN citados. Neste sentido, exi
ge: 1?) o estabelecimento de programas de prevenção, tratamento e
reabilitação para funcionários federais; 2?) programas para ajudar
os governos dos estados e municípios a criar instituições educativas
livres de drogas e para prevenir o consumo entre os estudantes; 3?)
fundos para tratamento e reabilitação; 4?) modifica a Emenda Mansfield para permitir que os agentes da lei norte-americanos partici
pem no exterior de detenções por causa de drogas; facilita a depor
tação de estrangeiros ilegais residentes nos Estados Unidos que es
tejam envolvidos no tráfico; 5?) aumenta as penas perante os tribu
nais e dispõe a prisão perpétua; e 6?) amplia as medidas de preven
ção e para isso cria a Comissão Presidencial dos Meios de Informa
ção sobre a Prevenção ao Abuso do Álcool e das Drogas formada
por doze membros nomeados pelo presidente para difundir infor
mação.
Quisemos esboçar, apesar de brevemente, a série de medidas
tomadas pela Administração Reagan com relação às drogas para des
tacar sua magnitude e demonstrar o lugar prioritário que elas ocu
pam hoje no programa de governo. Mas também para assinalar a im
portância do aspecto econômico de acordo com os esforços do go
verno para resolver a crescente crise econômica através de sua polí
tica protecionista.
Como as autoridades sabem muito bem que as drogas são mer
cadorias sujeitas às leis da oferta e da procura do mercado (apesar
de isto ser ocultado no discurso), e como o volume de vendas nos Es
tados Unidos é cada vez maior, alcançando, particularmente no ca
so da cocaína, cifras astronômicas, uma forma de implementar o pro
tecionismo, neste caso, é observada na preocupação exclusiva com
a droga procedente do exterior. Isto explica a insistência, por parte
de algumas autoridades norte-americanas, em assinalar que a solu
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ção para o problema do consumo de drogas nos Estados Unidos es
tá nos países estrangeiros.
Este esforço para internacionalizar o problema das drogas é
muito complexo, diante da crise política vivida pela presente Admi
nistração com o ressurgimento da Guerra Fria, aguçada pelos con
flitos no Oriente Médio e na América Central. Mas ao mesmo tem
po, os problemas domésticos que o consumo está ocasionando e a
preocupação da opinião pública exigem da atual Administração res
postas concretas. Se em 1981 o presidente REAGAN considerava as
drogas um dos maiores problemas do país, pouco tempo depois de
clararia sua guerra contra as drogas, porque em matéria de seguran
ça era preciso colocá-las em termos de “ inimigo”; mas neste caso,
para legitimar a situação política, se evidencia fundamentalmente
o inimigo externo26.
Deste modo, surge um novo discurso em relação às drogas, mais
complexo, mas mais coerente com os fins perseguidos: o discurso
político-jurídico transnacional, que corresponde ao surgimento do
modelo geopolítico e portanto à incorporação dos postulados da
Doutrina da Segurança Nacional ao tema das drogas. Falo explicá
vel sc nos lembrarmos de que neste momento as drogas estão afe
tando o próprio poder do Estado.
Como a atenção está dirigida ao exterior, a ênfase do discurso
recai sobre a oferta, e concretamente sobre o tráfico de drogas pro
duzidas fora dos Estados Unidos, ou seja, maconha, heroína ou co
caína, mas fundamentalmente esta última (por razões econômicas
assim como sociais, se nos lembrarmos de quem as consome). Para
legitimar o discurso e dar mais força à imagem do “inimigo exter
no”, já não se fala das “drogas”, mas se resgatará o termo inglês Narcotics utilizado quando se associava a droga aos opiáceos e à
cocaína27, adaptando-o à época atual. Isto explica o fato de os
meios de comunicação, em seu discurso, terem se encarregado de di
fundir em âmbito continental os termos narcotráfico para qualifi
car o inimigo em seu aspecto econômico, e narcoterrorismo2’Áem seu
aspecto político. E que, posteriormente, a todas as palavras relacio
nadas ao tema das drogas na década de oitenta se acrescente o prefi
xo narco, por exemplo, narcodólar, narcoeconomia, narcoestado, nar68
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comilitar, narcosubversivo, narcomania e recentemente narcocontras.
Eliminam-se as barreiras idiomáticas: os termos podem ser usa
dos igualmente em inglês e em espanhol; deste modo, a linguagem
da droga da década de oitenta reproduz curiosamente as mesmas ca
racterísticas mundiais da transnacional da qual se ocupa.
Este novo discurso, por seu conteúdo geopolítico, já não esta
belece diferenças entre doente-consumidor e delinqüente-trafícante
como antes, mas entre países vítim as e países vitimários. Neste sen
tido, num primeiro momento, os Estados Unidos são apresentados
como o país vítima por excelência, quando se assinala que é “o ob
jetivo principal de produtores e narcotraficantes do exterior”. E se
faz referência aos “narcóticos” em termos de “praga” que está in
vadindo o país. Posteriormente, quando no discurso se internacio
naliza o problema do consumo, o termo se estende a outros países,
que também se convertem em vítimas.
Qualifica-se em um primeiro momento de país algoz Cuba, e
mais recentemente a Nicarágua, acusados de cúmplices do tráfico
de drogas e de fomentar o narcotráfico nos países da América Lati
na através do apoio à narcoguerrilha. O discurso dirige-se — no ca
so do Continente americano — especialmente contra os movimen
tos colombianos M-19 e FARC, com o qual o estereótipo criminoso
latino-americano, e concretamente colombiano, ao qual nos referi
mos antes, deixa de ser exclusividade da política doméstica norteamericana e adquire caráter continental, convertendo-se no estereó
tipo político-criminoso colombiano, temido principalmente pelos paí
ses fronteiriços.
Num primeiro momento faz-se referência à Conexão C ubana
com acusações concretas do Departamento de Estado contra fun
cionários do governo cubano residentes na Colômbia e se fala de vineulações entre o transporte de armas para o M-19 e o tráfico de ma
conha para os Estados Unidos com a ajuda do governo cubano. Mais
recentemente, se inclui a Nicarágua e se afirma que “o tráfico de dro
gas é parte da estratégia dos sandinistas para desestabilizar os Esta
dos Unidos através do consumo de drogas, porque o consumo da dro
ga faz parte da estratégia soviético-cubana-nicaragüense contra o Oci
dente”29. Três meses antes de serem difundidas na imprensa estas
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palavras, no entanto, o administrador do DEA, JOHN C. Lawn, de
clarou: “Não existe informação substancial que implique de maneira
definitiva Cuba ou a Nicarágua como países de onde a cocaína é pro
veniente”30. O discurso contribuiu para legitimar diante da opinião
pública qualquer ajuda possível do governo norte-americano aos
“Contras”31. E por sua vez para difundir apenas um estereótipo,
mas ampliando o narcoterrorismo para incluir todos os países ini
migos dos Estados Unidos ou possíveis grupos opositores que pos
sam surgir no futuro.
Neste sentido, recentemente o discurso geopolítico foi ampliado
para incluir no estereótipo do algoz também governos da região. Em
1986 se desencadeou uma campanha contra o México (e posterior
mente contra o Panamá), chegando o governo norte-americano a afir
mar o seguinte: “Os Estados Unidos devem evitar a colaboração com
funcionários governamentais de países que, como no caso do Pana
má, têm ligações comprovadas com o narcotráfico”32.
Difunde-se posteriormente em nível continental, sem se men
cionar a fonte, um discurso mais geral, mas também mais ameaça
dor — porque já não se acusa nenhum país em particular — , que
se resume nas seguintes palavras: “Foi comprovada a existência de
um vínculo entre o narcotráfico, o terrorismo, a subversão e a delin
qüência, ocasionando a deterioração da sociedade e a desestabilização da área”. Palavras que as forças armadas do Continente aco
lhem para reforçar o estereótipo da narcosubversão, tão ou mais
ameaçador do que o do narcoterrorismo, e provavelmente um ter
mo mais apropriado à região. E também para incluir no mesmo dis
curso os responsáveis latino-americanos pelo negócio, qualificados
de “Máfia”, utilizando equívocadamente a terminologia da época
da proibição nos Estados Unidos, apesar de as características da or
ganização serem muito mais complexas e de, no contexto latinoamericano, participar toda uma série de atores que não correspon
dem ao que era aquela33.
O importante porém é o discurso, e em especial que este fomente
o terror para legitimar a ideologia da diferenciação à qual nos refe
rimos anteriormente. Observa-se portanto também nos últimos anos
a difusão do estereótipo moral pelos meios de comunicação. As pa
lavras de P au l a H awkins quando era senadora pelo Estado da Fló70
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ricla e presidente do Subcomitê do Senado sobre Alcoolismo e Uso
Indevido de Drogas ilustram isso (apesar de ela parecer não esque
cer tampouco o aspecto econômico): “A cocaína é a droga do juízo
final capaz de destruir nossos filhos, nosso país e nossa civilização.
Se tivesse de suspender este ano a ajuda para qualquer nação, o fa
ria para pôr fim ao narcotráfico”34.
Correspondendo a tudo o que foi mencionado até agora com
relação à década de oitenta nos Estados Unidos, observam-se na
América Latina a difusão do mesmo discurso no plano oficial e a
adoção de uma série de medidas que dão caráter prioritário ao pro
blema. O discurso busca eliminar diferenças entre nações consumi
doras e produtoras para destacar, como o assinalou Edwin Meese,
procurador geral dos Estados Unidos, que “o vício da droga não é
um problema apenas dos Estados Unidos, mas uma praga que che
ga a toda parte”. A ênfase recai sem dúvida sobre a cocaína, apesar
de os governos latino-americanos reiteradamente manifestarem, em
reuniões internacionais, que o problema de consumo em seus res
pectivos países se concentra especialmente na maconha, nos psicofármacos e nos inalantes. Não se deve esquecer que o discurso geo •
político destes anos se dirige concretamente ao tráfico de um a dro
ga produzida exclusivamente na América Latina. Os governos da re
gião portanto acolhem estas colocações, esquecendo-se de seus pro
blemas internos. Isto explica, por exemplo, a série de reuniões que
se realizaram estes anos para estudar exclusivamente a coca. A pri
meira, ocorrida no Peru e organizada pela OMS e o governo perua
no, teve grande difusão num livro intitulado Cocaína 1980. Em 1983
se reuniu, também em Lima, a III Conferência Anual dos Estados
Membros da ASEP, com o tema central “Análise Integral do Uso da Fo
lha de Coca pela População Indígena”. Nesse mesmo ano se reali 
zou na Colômbia uma conferência internacional na qual a atenção
esteve dirigida para o estudo do bazuco, droga mais barata que a co
caína e que já começava a ser consumida em vários países da Amé
rica Latina. Em 1984, a OMS organiza em Bogotá uma reunião de
um grupo de especialistas sobre as conseqüências adversas para a saú
de derivadas do consumo da cocaína e de fumar pasta de coca. Por
sua vez, também em Bogotá, nesse ano a ASEP realizou sua VI Con
ferência Anual de Estados Membros e tratou da mesma droga. Daí o
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tema central ter sido “Modalidades criminosas no tráfico ilícito de
folhas de coca e seus derivados”. Em 1985 se reuniu de novo no Peru
um grupo de especialistas para estudar a coca, culminando tudo com
a realização, no Rio de Janeiro, em abril de 1986, da Conferência Es
pecializada Interamericana sobre Narcotráfico, convocada pela Or
ganização dos Estados Americanos (OEA) para estudar exclusiva
mente o problema da cocaína.
Em 1982 havia sido criado um grupo de trabalho na OEA, por
iniciativa da Missão Permanente da Bolívia, para estudar possíveis
linhas de ação que pudessem ser tomadas pelo sistema interamericano. Nos respectivos países estava sendo traçada a infra-estrutura ne
cessária para dar prioridade ao problema das drogas. Neste senti
do, por exemplo, se cria no Brasil em 1980 o Conselho Federal de Es
tupefacientes, e na Bolívia em 1982 se aprova uma nova lei e se cria
o Conselho Nacional de Luta contra o Narcotráfico. Em 1983 é fir
mado um acordo com os Estados Unidos para erradicar cultivos e
em 1984 a AID elabora um projeto de desenvolvimento na região de
Chapare. No Peru também são elaborados vários projetos em con
junto com o Departamento de Estado dos EUA e o Fundo das Na
ções Unidas no Alto Huallaga e Tingo Maria. No Chile se aprova
um decreto que designa uma comissão para estudar o problema da
dependência à droga e o alcoolismo na juventude. Realiza-se uma
série de reuniões de forças de segurança em vários países; são esta
belecidos convênios bilaterais. O Peru cria o Centro Regional de Ca
pacitação de Instrutores para a luta contra o tráfico ilícito de dro
gas, para capacitar oficiais e funcionários dos países membros do
Acordo Sul-Americano. Por sua vez, na Venezuela se sanciona em
1984 a lei orgânica sobre substâncias estupefacientes e psicotrópicas e se estabelece no Centro Regional de Capitalização um Serviço
para a Educação Preventiva, com base na Comissão Nacional Con
tra o Uso Ilícito de Drogas (CONACUID).
Estes poucos exemplos demonstram como na América Latina,
na década de oitenta, é reativada de modo bastante considerável uma
série de medidas para sua entrada na guerra contra as drogas.
Mas é provavelmente o ano de 1984 o detonador do discurso,
por uma série de acontecimentos que se sucederam. Talvez o mais
significativo e que dramatizou de forma violenta o problema tenha
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sido o lamentável assassinato, na Colômbia, do ministro da Justi
ça, R o dr ig o L a r a B o n il l a . Exatamente nesse ano estabeleceuse uma série de acordos e reuniões governamentais de alto nível pa-.
ra dar maior força à colaboração continental. O ponto de partida
parece ter sido a Declaração de Quito, assinada por vários presiden
tes da região, na qual o narcotráfico é qualificado de “delito contra
a humanidade”. Por sua vez, nesse mesmo ano os ministros das Re
lações Exteriores de vários países latino-americanos assinaram &De
claração de Nova Iorque, na qual solicitam às Nações Unidas a con
vocação de uma conferência especializada para o exame dos proble
mas jurídicos e institucionais e a adoção de um plano de ação inter
nacional contra o narcotráfico, conferência que se realizou em Vie
na em julho de 1987.
Em fevereiro de 1985 foi realizada em Washington uma confe
rência sobre a luta contra as drogas, da qual participaram vinte paí
ses da América Latina, organizada pela senadora P aula H aw kins .
Em abril de 1986 foi firmado o Convênio “Rodrigo Lara Bonilla”
entre os países-membros do Acordo de Cartagena, sobre Coopera
ção para a Prevenção do Uso Indevido e a Repressão ao Tráfico Ilí
cito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas na cidade de Li
ma. Em maio se realizou em Quito o Simpósio Inierparlamentar so
bre Narcotráfico e Farmacodependência convocado pelo Parlamento
Andino, onde se assinou a.Ata Inierparlamentar de Quito sobre Nar
cotráfico eFarmacodependência, e se assinalou, entre outros aspec
tos, a necessidade de se uniformizar as legislações sobre narcotráfi
co e farmacodependência e se criar uma legislação latino-americana
sobre o narcotráfico e a farmacodependência.
Em novembro de 1986 se reuniram os ministros e procurado
res gerais de Justiça de vários países em Puerto Valíarta, Jalisco, Mé
xico, onde se emitiu a Declaração de Puerto de Valíarta, na qual se
destaca a necessidade da colaboração regional para reduzir a pro
dução, o tráfico e o consumo ilegais de estupefacientes e psicotrópicos.
Em fevereiro de 1987 se realizou um seminário sobre coorde
nação legislativa contra os estupefacientes, sob os auspícios do Par
lamento Andino e do Fundo das Nações Unidas na cidade de Lima,
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Peru, que corresponde ao decidido no Simpósio ínterparlamentar
realizado em Quito em maio de 1986, ao qual nos referimos.
Por todo o exposto é evidente que no atual momento, no Con
tinente americano, predominam o discurso político-jurídico transnacional, assim como dois estereótipos: 1?) o da cocaína-, 2?) o
político-crimin oso latino-americano, segundo os quais o atual pro
blema das drogas no Continente se restringe a apenas uma droga e
a apenas um responsável. Discurso que tem como característica fun
damental “uma crescente militarização da terminologia emprega
da” 35, mas que consegue o que assinalou certa vez um militar vene
zuelano:
“O narcotráfico é a única força capaz de internacionalizar o
mundo em um só bloco para lutar contra ele; talvez uma que nada
pôde unir..!’
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Nos anos 70 já se costumava relacionar as drogas com a guerrilha n a A m éri
ca Latina, mas de um modo diferente, de acordo com o discurso da época,
no qual o im portante era o consumo. D aí o fato de o em baixador norteam ericano em Buenos Aires, Robert Hill, acusar os guerrilheiros de serem os
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principais consumidores das drogas, pelo que, para ele, um a cam panha anti
drogas seria autom aticam ente um a cam panha antiguerrilha. Foi outro em
baixador norte-am ericano, Levvis Tambs, que, em Bogotá, já no começo da
década de oitenta, alcunhou o termo narcoguerrilha.
E l Diário de Caracas, 19 de abril de 1986.
E l Diario de Caracas, 26 de janeiro de 1986.
Curiosamente, se denunciou, porém, com grande insistência nos últimos dias,
os Contras de, em cum plicidade com ex-agentes da CIA, vender cocaína aos
Estados.Unídos para comprar armas e enriquecer. Neste sentido, ver “Is There
a C ontra Drug C onnection?”, in Newsweek, 26 de janeiro, 1987, pág. 40.
El Diario de Caracas, 1 ? de outubro de 1986.
Ver os estudos d eP E T E R R e u t e r e em particular “ The O rganization o f the
illegal Markets: An Economic Analysis”, US Department o f Justice, Washing
ton, D.C., fevereiro, 1985.
E l Diario de Caracas, 22 de junho de 1986 (grifo nosso).
E m íl io G a r c ía M é n d e z , “ Drogas: qué política criminal para la Argentina
dem ocrática?”, Roma, 1986, pág. 10 (datilografado).

V. CONCLUSÃO

Neste ensaio quisemos demonstrar como nos últimos anos fo
ram tecidos vários discursos em tom o das drogas, muitas vezes con
traditórios entre si, mas que servem para criar uma série de estereó
tipos cuja principal finalidade é dramatizar e demonizar o proble
ma. Com isto se escondem o alcance e suas repercussões econômi
cas e políticas atrás de um discurso único de caráter universal, atem
poral e a-histórico que só contribui para a consolidação do poder
das transnacionais que manejam o negócio.
Uma forma de perceber esta situação é mediante o estudo dos
significados das drogas em diferentes épocas. Aqui se partiu exclu
sivamente do período do pós-guerra, e concretamente da década de
cinqüenta até nossos dias — aproximadamente 40 anos—, mas ape
sar de sua brevidade se percebem nestes últimos anos transforma
ções muito significativas.
Deste modo quisemos demonstrar como na década de cinqüenta
o mundo da droga era visto como um universo misterioso, próprio
de grupos marginais •— aristocratas ou guetos — que consumiam he
roína ou maconha. Predominava o discurso jurídico e concretamente
um estereótipo moral que vinculava as drogas ao perigo. Com rela
ção ao consumo, porque as vinculava ao sexo, e em relação ao tráfi
co porque as vinculava à Máfia, à chamada Cosa Nostra da época.
Mas em linhas gerais não era um problema de grande produção.
Na década de sessenta a situação muda nos Estados Unidos,
que desde então vão estabelecer as pautas do novo discurso; o con
sumo (especialmente de drogas alucinógenas) chega à juventude de
classe média, razão pela qual se reforma todo o discurso. A droga
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passa a ser sinônimo de dependência, a ser percebida era termos de
uma luta “entre o bem e o mal” e a ser vista como um “vírus” conta
gioso. Cria-se assim um discurso médico-jurídico que define o con
sumidor como doente e o traficante como delinqüente» e em conse
qüência se criam dois estereótipos: o da dependência e o criminoso.
As autoridades tratam o problema, e em especial a maconha,
em termos de inimigo interno, de desafio contra a ordem, razão pela
qual se lança uma violenta campanha de erradicação no México, de
onde provinha em grandes quantidades.
No início da década de setenta, e em parte como conseqüência
da perseguição à maconha, surge a epidemia da heroína, a ponto de
o presidente Nixon qualificá-la de “primeiro inimigo público não
econômico”. Surge assim o estereótipopolítico-criminoso, que é re
forçado pelo discurso jurídico-político ao lado do discurso médico
que criou com maior ênfase o estereótipo da dependência, pelo lu
gar destacado que tem na época o problema do consumo. Há um du
plo inimigo: externo e interno. Enquanto isso, nos últimos anos da
década, a cocaína entra no mercado norte-americano devido à ins
talação de sua indústria na América Latina e do declínio da heroína
quando termina a guerra do Vietnã. Surge assim o estereótipo da co
caína.
Na década de oitenta se estabelece o discurso jurídico transnacional e se internacionaliza o controle das drogas, porque o funda
mental é impedir que cheguem as drogas do exterior. Declara-se a
guerra contra as drogas. O principal objetivo é controlar o tráfico
e ao mesmo tempo a subversão que pode se originar da atual crise
econômica e do problema da dívida, razão pela qual toda a atenção
recaí sobre a América Latina. Cria-se assim o estereótipo político cri
minoso latino-americano, já que o inimigo neste momento é o ini
migo externo, convertendo-se as drogas em um problema de segu
rança nacional. Deste modo se considera o problema em termos de
narcosubversão, com um predomínio de conseqüências sobre o po
der econômico para os Estados Unidos e sobre o poder político pa
ra a América Latina.
Mas o discurso da droga esconde os aspectos econômicos e po
líticos do Continente que impedem a solução do problema, e que de
vem ser estudados com cuidado. Será a única forma de compreen
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der por que milhares de habitantes do Continente se vêem obriga
dos neste momento a fazer parte das transnacionais das drogas em
seus diferentes níveis. Um exemplo que ilustra o que dissemos é o que
ocorreu em Belize e Jamaica: “Os proj etos do presidente Reagan para
promover estabilidade política e econômica, controlar a imigração
ilegal e o tráfico de drogas foram afetados pelas contínuas restrições
às cotas açucareiras desde 1982... A política norte-americana frente
ao açúcar custou à região mais de 130 mil desempregados desde 1984,
que não tiveram outro remédio senão converter-se em imigrantes ile
gais ou em cultivadores de maconha para sobreviver” 1. E o que es
tá acontecendo com o café na Colômbia?
Esta é a face oculta da droga

NOTA
1.

Ver o interessante artigo de C u f f o r d K r a u s s , “ U s Sugar Quotas Impede US
Policies towards L atín America”, in Wall Street Journal, 26 de setembro de
1986.
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A face oculta da droga é um livro que exibe ao leitor o lado aves
so dos estandartes repressivos da droga, em cujas conhecidas
froritaleiras se estamparam sucessivamente o demônio, a doen< . ,i prisão, a traição e a guerra. É leitura obrigatória não só para
profissionais da justiça criminal — juizes, advogados, promotor<*s policiais — e estudantes de direito, como para qualquer pes.00 que, querendo conhecer o complexo fenômeno da droga,
e recuse a aceitar passivamente as alucinações dos discursos
oficiais."
Nilo Batista

