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  “A destruição de florestas equatoriais para produção e plantação de coca 

tem passado despercebida pelo radar dos ambientalistas. Nós esperamos 

que isso sirva de alerta.”  

   Francisco Santos Calderón - Vice-Presidente da Colômbia 2008 
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RESUMO 

 

A problemática das drogas não é eminentemente uma questão ambiental. Todavia, é no 

ambiente imediato de nosso convívio, de nossa rede de relações, onde se refletem as ações da 

política proibicionista. Como parte de um compromisso contínuo das Nações Unidas para 

alcançar um mundo livre das drogas, políticas internacionais têm realizado pesados esforços 

para reprimir a produção e o fornecimento de drogas. Essas intervenções, que têm se 

mostrado totalmente inúteis, estão alimentando um processo de destruição ambiental. A causa 

mais direta dessa destruição é a forma escolhida para romper com a produção e o 

fornecimento ilícito das drogas: a erradicação das plantações. Esse trabalho tem como 

objetivo rastrear associações entre a política proibicionista de drogas e os problemas 

ambientais no âmbito de alguns temas transversais da educação como, saúde, ética e 

pluralidade cultural. Pretende-se estimular reflexões sobre o tema dos impactos negativos no 

ambiente decorrentes da política proibicionista a partir de uma compreensão crítica do 

ambiente baseando-se em referências teóricas importantes da Educação Ambiental e das 

Ciências Humanas e reunindo novas discussões e perspectivas de abordagem para essa 

questão. Daremos destaque para os problemas que afetam a saúde ambiental de ecossistemas 

em selvas e florestas, especialmente na Colômbia, o único país que ainda permite o uso de 

herbicidas tóxicos para erradicação das plantações, inclusive onde há a presença humana. 

Também levantaremos reflexões e discussões envolvendo outros aspectos do proibicionismo 

que podem ser pensados e discutidos em pesquisas futuras. A maioria dos documentos 

pesquisados nesse trabalho está impregnada de evidências e referências sobre a urgência de 

uma nova abordagem para a atual política de drogas, tornando-se mais esclarecidas questões 

que o senso comum trata com moralismo, estereótipos e tabu.  

 

Palavras Chave : proibicionismo. ambiente. políticas 
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ABSTRACT 

The drug issue is not eminently an environmental issue. However, it is in the immediate 

environment of our associates, our network of relationships, which reflect the actions of the 

prohibitionist policy. As part of an ongoing commitment by the United Nations to achieve a 

world free of drugs, international policies have made intense efforts to suppress the 

production and supply of drugs. These interventions, which have been shown to be 

completely useless, are fueling a process of environmental destruction. The most direct cause 

of this destruction is the method chosen to break with the production and supply of illicit 

drugs: the eradication of plantations. This monography aims to trace associations between the 

prohibitionist drug policy and environmental problems under some cross-cutting themes such 

as education, health, ethics and cultural diversity. It is intended to stimulate reflection about 

negative impacts on the environment from the prohibitionist policy from a critical 

understanding of the environment based on important theoretical references of Environmental 

Education and Humanities Sciences discussions and bringing new perspectives to approach 

this issue. We will highlight the problems that affect the environmental health of ecosystems 

in the jungles and forests, especially in Colombia, the only country that still allows the use of 

toxic herbicides to eradicate coca plantations, including where there is a human presence. 

Also get up reflections and discussions involving other aspects of prohibition that can be 

thought and discussed in future research. Most searched documents in this work is imbued 

with evidence and references on the urgency of a new approach to the current drug policy, 

becoming more informed questions that common sense comes with moralism, stereotypes and 

taboo. 
 
Key words: prohibitionism. environment. policies 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 À primeira vista os temas sobre drogas e meio ambiente não possuem muita relação, 

mas se pararmos para olhar mais de perto é possível rastrear importantes associações e 

perceber problemas ambientais relacionados com a atual política de drogas adotada por 

diversos países do mundo: a política proibicionista. A problemática das drogas não é 

eminentemente uma questão ambiental. Todavia, é no ambiente imediato de nosso convívio, 

de nossa rede de relações, onde se refletem as ações da política proibicionista insuflando a 

violência e a destruição nos ambientes.  

 Isso oculta uma outra face das drogas: a relação do homem com a natureza, onde as 

plantas e ervas têm seu uso reconhecido há milênios como fármacos medicinais, drogas 

recreativas, fibras têxteis (caso do cânhamo) ou como religião e sacramento (caso da folha de 

coca, do chá de ayahuasca e da própria maconha pela filosofia Rastafári). Os interesses 

econômicos da indústria de entorpecentes são favorecidos pela repressão da política 

proibicionista imposta aos pequenos varejistas em favelas e aos agricultores ilícitos, contando 

ainda com ataques à cultura de indígenas e afrodescendentes conforme veremos ao longo 

dessa pesquisa. 

 A política global proibicionista de drogas, desde que foi adotada pela Convenção 

Única sobre Estupefacientes da ONU
1
, em 1961, não conseguiu erradicar as substâncias 

ilícitas de circulação no mercado negro do planeta. Mesmo com a proibição o consumo só 

aumentou e cada vez mais presos são encarcerados lotando os presídios que se transformaram 

em verdadeiras escolas do crime. Essa mesma política criou uma guerra sem fim: a guerra às 

drogas. Será mesmo que essa guerra é só em nome da defesa de um discurso moralista e 

higienista que considera substâncias entorpecentes demoníacas e maléficas? Ou será que 

esconde interesses políticos, ideológicos e econômicos? 

 Essa mesma política proibicionista vem sendo, em parte, corresponsável por 

problemas ambientais como, por exemplo: desmatamento de matas nativas, contaminação de 

solos, água, alimentos e pessoas, contribuindo para a extinção de habitats de espécies nativas 

de fauna e flora. Nos ambientes onde há presença humana, como pequenos agricultores e 

campesinos nas províncias de Guaviare e Putumayo na Colômbia, a erradicação das 

plantações é feita com substâncias consideradas armas químicas, podendo causar doenças 

                                            
1 A partir da II Guerra Mundial, foram os organismos internacionais, particularmente a Organização Mundial de 
saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU), que contribuíram para universalizar os diversos 
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fatais e perda de colheitas de gêneros alimentícios de subsistência (WITNESS FOR PEACE, 

2009). 

Em relação ao setor industrial, a utilização da fibra do cânhamo para produção de 

tecido e papel e da semente para produção de biocombustíveis poderia proporcionar algumas 

vantagens em termos de matérias-primas ecologicamente corretas e economicamente viáveis, 

conforme veremos mais adiante no presente estudo.  

Mas não podemos afirmar, contudo, que essa política é falida ou que não deu certo. 

Ironicamente, ela vem dando muito certo em uma de suas pontas, ao beneficiar uma parcela 

dos próprios narcotraficantes, políticos, juízes, delegados, policiais e empresários que lucram 

com a corrupção e a lavagem de dinheiro (narcodólares) em bancos localizados nos paraísos 

fiscais do nosso planeta. Segundo Rodrigues (2006), a implementação da política oficial de 

abstinência e proibição é impossível de ser realizada na prática e, além disso, temos a 

deficiência técnica nas leis de tóxicos que são amplas e genéricas.  

Diante disso, a polícia fica liberada para escolher os casos em que vai atuar abrindo 

uma brecha para eventuais abusos de poder, perseguições racistas e violação de liberdades 

individuais, especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil onde as instituições 

tem problemas estruturais e históricos envolvendo corrupção. O impacto de um negócio ilícito 

lucrativo a ser combatido por uma polícia já deficiente é muito mais grave.  

 

O tráfico de drogas, em qualquer lugar do mundo, funciona 
cotidianamente com base nas “trocas” entre traficantes e policiais, mas 

especialmente nos países em desenvolvimento, onde as instituições têm 

problemas estruturais de corrupção, A corrupção está interligada diretamente 
à manutenção das atividades econômicas ilícitas, não só à venda de drogas, 

mas também ao jogo ilegal, ao comércio de armas, ao tráfico de pessoas e à 

exploração da prostituição. Na realidade, a criminalização de condutas 

sempre incentiva a corrupção, pois os sujeitos engajados nas atividades 
ilegais precisam corromper os agentes da lei para continuarem operando seus 

negócios. (RODRIGUES, 2006) 

 

Na outra ponta do proibicionismo estão os traficantes varejistas e pobres de favelas, 

assim como os pequenos agricultores familiares ilegais nas regiões de plantio do agronegócio 

ilícito, todos esses atores utilizados como mão de obra barata e descartável num ciclo vicioso 

de guerra e violência em que o Estado autoritário se perpetua  

 Daremos destaque para alguns problemas que afetam a saúde ambiental de 

ecossistemas em selvas e florestas, especialmente na Colômbia, o único país que ainda 

permite o uso de herbicidas tóxicos para erradicação das plantações, inclusive onde há a 

presença humana. Também levantaremos reflexões e discussões envolvendo outros aspectos 
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do proibicionismo que podem ser pensados e discutidos em pesquisas futuras. Assim, abrimos 

caminho para renovar e transversalizar o debate na Educação Ambiental incluindo 

libertariamente em sua pauta os impactos ambientais da política proibicionista. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O caráter interdisciplinar da Educação Ambiental nos permite superar a fragmentação 

do conhecimento em disciplinas e articular saberes buscando compreender a complexidade 

das interações entre sociedade e natureza. Nesse sentido, Leff (2002) sinaliza o saber 

ambiental como um novo marco epistêmico constituído entre disciplinas capaz de transgredir 

os limites entre os diversos campos do conhecimento instaurando novas fronteiras e pontos de 

fuga para esse saber.  

De acordo com Carvalho (2011), a Educação Ambiental nos possibilita transitar entre 

os múltiplos saberes, não só o saber científico, mas também o saber popular e tradicional, 

ampliando nossa visão do ambiente e captando os múltiplos sentidos que os grupos sociais lhe 

atribuem. Ao percorrer os caminhos híbridos do conhecimento a Educação Ambiental convida 

a escola e os coletivos para uma aventura rumo a novos modos de compreender, aprender, 

ensinar e estar no mundo. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais prevêem a integração de alguns temas 

transversais na Educação como saúde, meio ambiente, ética e pluralidade cultural no currículo 

escolar. Esses temas são tidos como transversais devido a sua capacidade de agenciar 

diferentes campos do conhecimento. Assim sendo, 

 

Entende-se necessária uma abordagem interdisciplinar do fenômeno da droga de 

forma a permitir sua ampla compreensão. Mostra-se essencial integrar à discussão 

jurídica as perspectivas de outros campos do conhecimento que também tratam do 

tema, com outras nuances. (RODRIGUES, 2006) 

 

 Os temas transversais da educação, devido ao seu caráter interdisciplinar, estarão 

sempre presentes ao abordarmos o fenômeno do proibicionismo das drogas em relação com o 

ambiente. A Educação Ambiental tenta cumprir, nesse trabalho, o papel de interpretar e 

compreender criticamente esse fenômeno. Espera-se contribuir com uma abordagem para as 

questões ambientais que tenha como ponto de partida a política proibicionista e sua discussão 

crítica.  
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 A política proibicionista também pode propiciar e contribuir com impactos 

ambientais? A natureza e seus elementos podem ser afetados? Pois, pelo observado nas 

referências bibliográficas do presente trabalho, parece que sim. A terra, a água, as plantas, os 

animais e o homem passam a ser afetados por uma política de guerra e intolerância, altamente 

destrutiva e nociva. O ambiente é afetado na medida em que constitui toda a rede de relações 

que envolve a produção, o comércio, o consumo e a proibição das drogas no seio da sociedade 

instituída em um determinado território. Tais impactos negativos tendem a ocorrer como 

reflexos de uma forma problemática de se lidar com a situação através de uma política 

autoritária de guerra e intolerância, de criminalização cultural, movida por interesses políticos 

e econômicos suspeitos. Para Souza (2000), o narcotráfico é um problema que precisa ser 

encarado como um desafio não só para as elites, mas para um planejamento ambiental e 

territorial autêntico. Por isso, a educação ambiental precisa incluir como preocupação 

fundamental em seu escopo a qualidade de vida daqueles mais desprivilegiados e vulneráveis 

socialmente. 

 Levando isso em consideração, a Educação Ambiental deve capacitar os indivíduos e 

os coletivos para uma atuação mais efetiva junto às instituições governamentais na elaboração 

de leis e políticas públicas de forma que possam exercer o controle social de seus direitos 

exigindo mudanças conjunturais e até mesmo estruturais quando for necessário, não apenas 

através do voto, mas participando, decidindo e construindo coletivamente.  

Este trabalho pode, também, oferecer subsídios teóricos para uma educação preventiva 

voltada para redução de danos em ambientes onde haja alguma situação de vulnerabilidade 

humana ao uso de drogas vinculando-se à perspectiva antiproibicionista em campanhas de 

prevenção ao uso nocivo de drogas em escolas e espaços comunitários que tentem levar uma 

outra mensagem para os cidadãos, inserindo o meio ambiente como tema transversal. Uma 

transversalidade que permita associar um assunto ao outro partindo de questões polêmicas 

como a reforma agrária, as cidades e o ambiente, a conservação da natureza, os alimentos 

contaminados, o uso de agrotóxicos, o desmatamento e as fontes alternativas de energia e 

matéria-prima. Buscamos nos apropriar desse espaço de atuação e discussão para tentar 

iluminar com outras ideias e nuances as concepções de mundo de todos os envolvidos no 

processo educacional. 
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1.2 OBJETIVOS GERAIS 

 

Rastrear associações entre a política proibicionista de drogas e os problemas 

ambientais no âmbito de alguns temas transversais da educação, como saúde, ética e 

pluralidade cultural. Esse trabalho também pretende estimular reflexões sobre o tema dos 

impactos ambientais da política proibicionista a partir de uma compreensão crítica do 

ambiente baseando-se em referências teóricas importantes da Educação Ambiental e das 

Ciências Humanas.  

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivo específico essa pesquisa busca realizar um levantamento bibliográfico 

sobre o tema reunindo materiais de diferentes fontes a fim de relacionar a política 

proibicionista de drogas com os impactos negativos no ambiente e, assim trazer novas 

discussões e perspectivas de abordagem para essa questão. 

 

1.3 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

Falar de meio ambiente pode soar redundante já que meio também é um conceito 

trazido da ecologia e das ciências naturais que se refere ao ambiente, ao espaço circundante, 

ao habitat. Ou então, utilizar o conceito meio ambiente pode parecer que se fala de um 

ambiente pela metade, já que não é o ambiente inteiro, mas sim, meio. Por isso, usaremos o 

conceito de ambiente e não meio ambiente.  

A inclusão de temas que envolvem a política proibicionista, na Educação Ambiental, 

traz, neste trabalho, um convite para refletir sobre as relações entre a política de drogas e o 

ambiente que queremos. Para falar dos problemas ambientais que se relacionam com a 

política proibicionista temos que descobrir o que entendemos pela palavra ambiente. De qual 

concepção de ambiente estamos falando? Segundo Leff (2002) o ambiental aparece como um 

campo de problematização do conhecimento, mas o ambiente não se constitui como um 

objeto científico, e sim como "uma rede de relações capaz de agrupar todo o saber em busca 

de seu objeto, é o plasma onde se dissolve ou coagula aquele excedente de saber que 

ultrapassa o campo do saber científico.”  

Seguindo esse pensamento, vamos considerar o ambiente, então, como uma rede onde 

cada ator é um dos muitos pontos de ligação dessa rede. O adjetivo ambiental pode designar 

um tipo de conexão entre coisas que não são, em si mesmas, ambientais, já que todos esses 
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elementos acabam se reagrupando num determinado contexto. Para Leff (2002), “o ambiente 

não é um domínio especial do conhecimento, não é um objeto particular, não é uma esfera 

exclusiva, mas uma rede de relações.” Então podemos dizer que os políticos, as drogas, a 

natureza, a cultura, as leis, a cidade, os segregados, o poder, a violência, as substâncias 

químicas, as plantações, os camponeses, todos esses atores tecem uma rede de relações.   

No conceito de ambiente estão incluídas diferentes noções como a degradação dos 

ecossistemas, poluição pela acumulação de dejetos, esgotamento ou superexploração de 

recursos naturais, à deterioração da qualidade ambiental, desigualdade na distribuição dos 

custos ecológicos do desenvolvimento ou até mesmo em um conjunto de processos 

institucionais que geram uma problemática ambiental. Assim, o ambiente "não é a ecologia, 

mas a complexidade do mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da 

natureza..." (LEFF, 2002).  

Essa concepção se encaixa nos assuntos que serão analisados ao longo desse trabalho, 

pois o tema do proibicionismo das drogas normalmente é visto como tema da área de saúde 

ou então da área jurídica e criminal. No entanto, é um tema multidisciplinar que também 

transita pela área ambiental. Todas as noções que se relacionam com o conceito de ambiente, 

acima enumeradas, também podem ser incorporadas para se compreender e interpretar o 

fenômeno do proibicionismo das drogas. 

 Ainda segundo Leff (2002), inserem-se noções de ambiente que também incluem 

estratégias de mudanças tecnológicas e sociais que estimulem a produção de conhecimentos 

capazes de serem aplicados a formas alternativas de organização social e produtiva, 

conhecimentos que permitam uma apropriação igualitária dos recursos naturais, uma 

produção sustentável e uma divisão mais equitativa da riqueza para satisfazer as necessidades 

básicas dos homens e elevar sua qualidade de vida.  

O referencial ecosófico de Guattari (1990), que também inspira este trabalho, faz 

votos para que as tomadas de consciência ecológica, feminista, antirracista, anticapitalista e 

aqui incluímos a antiproibicionista (por que não?), tenham um objetivo maior: os modos de 

produção da subjetividade, pois, segundo ele, o poder capitalista se desterritorializou 

infiltrando-se nos estratos subjetivos inconscientes. É imperativo encarar seus efeitos no 

domínio da ecologia individual cultivando o dissenso e a produção singular de existência 

situando-se na raiz de novas produções de subjetividade.  

Estabelece uma ecosofia a partir da relação entre as três ecologias: individual, social e 

ambiental: 
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  ecologia individual ou interior - autoconhecimento e cuidado para com o próprio 

corpo e os pensamentos; 

  ecologia social - respeito e reconhecimento do outro convivendo com suas diferenças; 

  ecologia ambiental – reúne as duas outras ecologias e fundamenta para além delas. 

Busca captar as formas de apropriação e percepção do ambiente, assim como, a 

experiência individual e coletiva com o mundo.  

 Para este autor é impossível separar a ação sobre a psiquê daquela sobre o socius e o 

ambiente. Segundo ele, nas teorias psicanalíticas modernas o inconsciente permanece 

agarrado em fixações arcaicas conduzindo a um ressecamento, a um dogmatismo, a 

estereótipos que o tornam impermeável à alteridade dos sujeitos. Na visão ecosófica, a 

integração das três ecologias permite a produção de outros sentidos existenciais mais 

singulares e autorreferentes uma vez que podemos sentir e pensar o mundo configurado por 

uma diversidade de identidades. A introjeção da outridade, da alteridade, da diferença e da 

diversidade no próprio ser, possibilita a compreensão de múltiplos sentidos para a cultura e a 

natureza e, nesse caso, para lidar com outras ações e políticas sobre drogas de uma maneira 

mais tolerante e respeitosa sem ataques ou perseguições a determinados tipos de religião, aos 

estilos de vida e costumes de outras crenças. 

O esquema abaixo traduz, de certa maneira, a relação entre as três ecologias. Para um 

processo educativo transformador e crítico é necessário englobar as múltiplas esferas da vida 

planetária e social, inclusive a individual. A educação é um dos meios humanos que permitem 

aos indivíduos atuar na história modificando-a e sendo modificado no processo de busca de 

construção de modos alternativos de organização da sociedade.  

 

Figura 1: Fonte: (LOUREIRO, 2009) 
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É incongruente com uma Educação Ambiental popular e transformadora, 

priorizar os macroproblemas internacionais, ou os grandes temas ambientais, 

desvinculando-os do cotidiano do educando e ignorando a desigualdade social e a 

situação de precariedade, no acesso a direitos elementares e bens materiais básicos, 

vivenciadas por parcelas significativa da população. (LOUREIRO, 2009) 

 

 Por isso, Guattari (1990) afirma que para instituir uma nova cultura civilizatória é 

necessário um engajamento de todos aqueles que estão em posição de intervir nas instâncias 

psíquicas individuais e coletivas através da educação, saúde, cultura, esporte, arte, mídia, 

moda, etc.. Todos esses setores são capazes de construir estereótipos e discursos em torno da 

proibição das drogas. Olmo (1990), nos mostra como foram tecidos esses discursos em torno 

das drogas com a finalidade de demonizar ou moralizar a questão. Esses discursos são 

necessários para legitimar o controle social formal e a política repressora em vigência. 

Segundo ela, todos esses discursos parecem favorecer a ignorância e a confusão, para silenciar 

a contraditória história de cada droga e ocultar os condicionantes estruturais e político-

econômicos que produzem essa confusão, assim como, àqueles que reagem a tudo isso. 

 

Colocar o problema da droga através destes diversos discursos só contribui 

para reforçar a confusão reinante e para ignorar suas reais dimensões psicológicas e 

sociais, assim como políticas e econômicas. Os estereótipos servem para organizar e 

dar sentido ao discurso 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. (OLMO, 1990; grifos da autora) 

 

 Assim sendo, o senso comum sobre o tema das drogas remete a um estado de confusão 

e medo. Demonizando o estereótipo do viciado, do usuário, da prostituta, do marginal ou do 

traficante. Todos estes muito próximos entre si pela linha tênue que envolve e tece o 

submundo das drogas. O imaginário social é entorpecido por discursos que escamoteiam a 

raiz dos problemas. Será que a raiz dos problemas está na droga em si mesma? O usuário é 

mesmo o câncer da nossa sociedade? Será que a proibição de drogas atua favorecendo a 

violação das liberdades individuais? Ou será que todos os discursos e estereótipos utilizados 

para sustentar a política de proibição causam muito mais danos e violência para sociedade e o 

ambiente? 

 Ao evidenciar os impactos ambientais negativos causados pela política proibicionista é 

possível enxergar o fenômeno desde a perspectiva individual, que diz respeito às liberdades 

de escolha de cada pessoa e do direito ao seu próprio corpo, passando pela perspectiva social 
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ou coletiva, que diz respeito ao uso de drogas como parte de uma determinada cultura sujeita 

a ataques e repressões pelo Estado autoritário como nos lembra Carneiro (2002): 

 

A “guerra contra as drogas”, nascida do ventre da Lei Seca, além de servir para o 

enriquecimento direto das máfias, das polícias e dos bancos, serve para tornar o 

corpo humano um território de comércios clandestinos e transportes interditos, 

vigiado com testes de urina e batidas policiais. A transformação do interior do corpo 

em jurisdição química do Estado, com o controle aduaneiro das fronteiras da pele, é 

uma dimensão extrema de intervenção e vigilância sobre as populações. 

(CARNEIRO, 2002) 

  

 Na perspectiva ambiental o fenômeno do proibicionismo das drogas se coloca 

intrinsecamente relacionado com o individual e o social já que estes dois níveis constituem o 

que chamamos de ambiente, uma rede de relações. Aí a natureza e seus elementos como a 

terra, a água, as plantas, os animais e o homem passam a ser afetados por uma política de 

guerra e intolerância, altamente destrutiva e nociva. O ambiente é afetado na medida em que 

constitui toda a rede de relações que envolve a produção, o comércio, o consumo e a 

proibição de  entorpecentes.  

 Para Loureiro (2009), faz parte da Educação Ambiental buscar entender e atuar no 

campo dos embates de ideias e dos conflitos sociais, assumir posições contra-hegemônicas 

num movimento de aprendizagem contínuo viabilizando novos patamares societários. 

Segundo ele, é estratégico propiciar a transversalização do ambiental em todas as esferas do 

Estado e seu aparato problematizando e ampliando a compreensão da questão ambiental. É o 

que este trabalho se propõe a realizar a partir de agora: ampliar a compreensão da questão 

ambiental transversalizando o ambiental para as discussões que envolvem a política 

proibicionista de drogas e incluir a discussão sobre o proibicionismo nas questões ambientais 

sem deixar de enxergar a perspectiva individual e a perspectiva social. 

 

2 TRANSVERSALIZANDO O TEMA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  

2.1 FUNDAMENTOS DO PROIBICIONISMO 

 

O modelo proibicionista de controle de drogas, vigente no Brasil e outros países do 

mundo sustenta-se, segundo Rodrigues (2006), em um fundamento jurídico-moral 

diretamente trazido da moral protestante do século XIX, do puritanismo, inspirado no 

catecismo das igrejas anglicanas, que tem como ideal de virtude a abstinência. Idealiza um 
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"cidadão modelo", religioso, abstêmio, sem vícios que convive pacificamente na sociedade. 

Não que esses ideais devam ser menosprezados, pelo contrário, eles contribuem para a 

diversidade cultural. O problema está em querer se impor uma moral pertencente a uma 

determinada crença para todos os indivíduos de uma sociedade.  

O discurso punitivo e autoritário que fundamenta o modelo proibicionista, sem 

nenhuma base empírica, presume que sob a ameaça de pena e restrição da liberdade fará as 

pessoas mudarem seus hábitos, gostos e escolhas e deixar de consumir determinadas 

substâncias, seja para qualquer fim, (recreativo, medicinal, religioso ou industrial) apenas pelo 

fato destas substâncias serem ilícitas ou proibidas. Na prática, porém, é de difícil realização, 

uma vez que, esse caráter autoritário do proibicionismo desrespeita os modos de vida 

alternativos e de outras culturas, pois pretende impor uma moral de virtude pertencente a uma 

determinada crença. 

O proibicionismo tem início em 1895 com a criação da Anti-Saloon League, formada 

por grupos puritanistas e moralistas, a fim de acabar com os estabelecimentos onde ocorriam 

consumo de álcool, jogo e prostituição espalhados pelos EUA. Segundo Escohotado (2000), 

tais grupos procuravam realizar uma espécie de limpeza social no território norte-americano, 

pois para o puritanismo revelava-se imoral e inconcebível a possibilidade de haver prazeres 

ainda em vida, já que a vida só poderia ser destinada ao trabalho e, somente após a morte, o 

gozo da eternidade. Emerge daí uma cultura segregativa, de marginalização da pobreza e de 

minorias étnicas utilizando-se do álcool e de outras drogas para incluir pessoas em 

estereótipos passíveis de segregação como, por exemplo: loucos, doentes, prostitutas, 

delinquentes, anciãos, viciados, etc. A política proibicionista mostrou-se como uma mecânica 

de controle social antes desconhecida perante a eminente expansão do imperialismo norte-

americano (ESCOHOTADO, 2000).  Havia ainda a identificação de certas substâncias a 

grupos sociais específicos. A cocaína aos negros, a maconha aos latino-americanos, o ópio 

aos chineses e o álcool aos irlandeses.  

Logo no início do século XX vão se tornando cada vez mais fortes as ideias de higiene 

social e xenofobia. Dentre os partidários da proibição, além de fundamentalistas puritanos, 

estavam médicos e suas associações de classe interessados no monopólio da prescrição de 

fármacos para ampliar o mercado de sua profissão. A primeira lei federal norte-americana 

para controlar a distribuição de psicoativos foi a Harrison Act em 1914, consagrando o 

princípio de que somente era moralmente aceitável o uso médico de opiáceos e derivados da 

coca devidamente controlados pelos respectivos profissionais. Mais tarde, em 1919, com o 

crescimento da bancada proibicionista no Congresso americano e o cenário político 
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endurecido pelo envolvimento dos EUA na Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo e o 

messianismo do povo americano se exaltaram. Assim, a Suprema Corte decide que os 

médicos não poderiam mais prescrever opiáceos sendo processados criminalmente como 

instigadores do vício e tendo seus escritórios invadidos e fechados (ESCOHOTADO, 2000). 

Um ano depois, em 1920, entra em vigor a famosa “lei seca” (Volstead Act), que 

duraria até 1933 e proibia todo o ciclo de produção, estocagem, comercialização, exportação e 

importação do álcool sob pena de multa e prisão. Para os artífices da lei seca, a medida 

significaria o nascimento de uma nova nação, de costumes limpos e espíritos sóbrios fechando 

para sempre as “portas do inferno” (ESCOHOTADO, 2000). 

Com quase uma década e meia de equívoco proibicionista-moralista, os resultados 

desta medida foram devastadores. Conforme se sabe, durante a lei seca, nunca deixou de 

circular muito álcool em território norte-americano. O álcool ilícito gerava novos problemas 

de saúde, pois apresentava impurezas, sendo muito mais nocivo e letal. O mercado ilícito 

forjado pela proibição beneficiou diretamente os gângsters e as máfias, agigantou-se o aparato 

burocrático estatal voltado à repressão com a criação de agências e órgão especiais para o 

controle pretendido, cresceu vertiginosamente a corrupção entre agentes oficiais e ainda, 

afirma-se datarem desta época as primeiras práticas modernas de lavagem de dinheiro 

(TAFARELLO, 2009). 

Após o fracasso da lei seca, insistiu-se na mesma política repressiva proibindo a 

cannabis sativa, conhecida nos EUA como “marijuana”. Tornou-se a erva eleita como fonte 

de perversão social e antiamericana. Seu uso foi preconceituosamente associado aos 

mexicanos, que durante a década de 1920 serviram como mão de obra barata para impulsionar 

o acelerado crescimento econômico norte-americano, mas que com a depressão em 1929, 

passaram a constituir um excedente indesejável de bocas a serem alimentadas em regiões 

assoladas por desemprego. A partir daí, um sentimento xenofóbico começou a ser forjado em 

torno dos imigrantes mexicanos que foram perseguidos e taxados com estereótipos de 

degenerados, depravados e violentos. (ESCOHOTADO, 2000). 

O proibicionismo de fármacos naturais como ópio, coca e cannabis ganha força como 

política internacional a partir da Convenção das Nações Unidas de 1961 graças ao 

protagonismo diplomático dos EUA. No entanto, o desenvolvimento de novas drogas 

sintéticas, devido aos avanços da indústria farmacêutica, provocou um considerável aumento 

tanto no uso proscrito como no uso ilícito dessas novas substâncias químicas. Foi somente nas 

últimas décadas do século XX que se tornaram objeto de maior preocupação dos formuladores 

de políticas públicas. 
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 Como um exemplo mais atual, temos o caso da Bolívia, país defensor declarado da 

preservação do cultivo da folha da coca ("Mama-Coca", como a folha de coca é culturalmente 

conhecida pelo povo andino). Esse país pode ser visto como um ator político de resistência no 

cenário internacional diante do fracasso da meta imposta de erradicação do cultivo da planta 

em seu território.
.
O ataque às plantações pode ser considerado um verdadeiro ataque à cultura 

dos povos andinos. A Bolívia obteve uma isenção especial para a mastigação de folhas de 

coca depois de muita luta e militância do movimento cocalero contra o imperialismo ianque.
2
 

Em janeiro de 2013, apesar da oposição generalizada, este país voltou a integrar a Convenção 

com a condição de esta isenção ser respeitada.  

Embora esta exceção tenha sido concedida para proteger especificamente as 

populações indígenas da Bolívia, que utilizam a folha de coca em práticas tradicionais há 

milhares de anos, existe a esperança de que este precedente permita alterações futuras com 

base na relação entre o homem e as plantas presentes na cultura de cada povo. A readmissão 

do país na convenção internacional "representa a bem sucedida conclusão de um árduo 

processo no qual a Bolívia tentou reconciliar suas obrigações correspondentes a tratados 

internacionais, com sua Constituição promulgada em 2009, que o obriga a defender a folha de 

coca como parte do patrimônio cultural do país", destacou a WOLA
3
 em um comunicado. 

Esse exemplo, tão atual, mostra muito bem como a política proibicionista ainda está 

tão arraigada na sociedade, desde o fim do século XIX, tendo sua origem diretamente ligada 

com a formação de grupos sociais de índole moralista e puritana em cidades norte-americanas 

o que forneceu um ambiente cultural e político propício ao florescimento e amadurecimento 

das teses proibicionistas em escala global.  

 

2.2 OS CUSTOS AMBIENTAIS DO PROIBICIONISMO 

  

A política de “guerra às drogas”, ou seja, a política proibicionista em escala global, já 

dura mais de meio século e não há qualquer indício de que seja capaz de prevenir e/ou proibir, 

em longo prazo, a produção, o comércio e o consumo de substâncias entorpecentes. A 

abordagem utilizada para lidar com o tema, proposta pela Convenção das Nações Unidas 

                                            
2 A Bolívia rejeitou a proposta para eliminar o artigo 49 da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre Drogas 

Narcóticas de 1961, “a mastigação da folha de coca deve ser abolida”, resultando na sua saída da convenção em 2011, decisão 
essa que foi formalizada a 1 de janeiro de 2012. (fonte: http://sensiseeds.com/pt/blog/por-que-razao-continua-a-canabis-a-ser-

ilegal-o-ponto-da-situacao-a-nivel-internacional) 
3
 WOLA - Washington Office on Latin America - ONG americana de promoção dos direitos humanos, democracia e justiça 

social. Foi uma das primeiras a reagir à notícia da readmissão e celebrou a merecida vitória da Bolívia com relação à folha de 

coca. Encontra-se devidamente citada nas referências desse trabalho. (Fonte da citação: 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/onu-readmite-bolivia-em-convencao-antidrogas-com-reservas-sobre-coca.html) 

http://sensiseeds.com/pt/blog/por-que-razao-continua-a-canabis-a-ser-ilegal-o-ponto-da-situacao-a-nivel-internacional/
http://sensiseeds.com/pt/blog/por-que-razao-continua-a-canabis-a-ser-ilegal-o-ponto-da-situacao-a-nivel-internacional/
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desde 1961, criminaliza alguns usuários, geralmente aqueles mais vulneráveis na sociedade, e 

coloca o crime organizado no controle do comércio.  

 Sem entrar no mérito se drogas são boas ou más, existem consequências negativas não 

intencionais da política de “guerra às drogas”, até mesmo reconhecidas pelo UNODC
4
. 

Enquanto algumas dessas consequências já são bem conhecidas, como a ameaça à saúde 

pública e a criação do crime organizado, a guerra às drogas tem produzido uma vítima que é 

muitas vezes esquecida: o ambiente. 

 Como parte de um compromisso contínuo das Nações Unidas para alcançar um mundo 

livre das drogas, políticas internacionais têm realizado pesados esforços para reprimir a 

produção e o fornecimento de drogas. Essas intervenções, que têm se mostrado totalmente 

inúteis, estão alimentando uma destruição ambiental generalizada. A causa mais direta dessa 

destruição é a forma escolhida para romper com a produção e o fornecimento ilícito das 

drogas: a erradicação das plantações.  

 A erradicação envolve tanto arrancar manualmente as plantas como também a 

pulverização aérea das plantações com herbicidas químicos, altamente tóxicos, que muitas 

vezes não atingem o alvo desejado impactando outros tipos de espécies e cultivos importantes 

para a segurança e saúde alimentar de populações locais. 

 Os cartéis de drogas escolhem as áreas para produção que são mais remotas e isoladas, 

com uma frágil infraestrutura econômica ou de governança e que sofrem com altos níveis de 

pobreza. Desse modo os agricultores locais têm poucos meios alternativos de ganhar a vida a 

não ser com a produção ilícita de drogas para o tráfico. Essas áreas estão incluídas entre as 

áreas do mundo que são as mais ricas em biodiversidade. Como resultado, a erradicação das 

plantações ameaça a biodiversidade, alimenta o desmatamento e impele os agricultores a 

utilizarem métodos ambientalmente perigosos para a produção da droga.  

 A maioria das nações ratificou uma relevante convenção internacional requerendo a 

erradicação de certas plantações de droga. Por exemplo, o artigo 14, parágrafo 2 da 

Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilegal de Drogas Narcóticas e Substâncias 

Psicotrópicas de 1988, declara que: 

 “Cada parte deverá tomar as medidas adequadas para evitar o cultivo ilícito e para 

erradicar as plantas que contenham substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, 

como a papoula do ópio, o arbusto da coca e as plantas de cannabis, cultivadas 

ilicitamente em seu território.”(UNODC, 1988) 

 

                                            
4 United Nations Office on Drugs and Crimes (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes) 
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Imagem 1: papoula do ópio em Myanmar (fonte: http://borgenproject.org/myanmar-creates-new-opium-

elimination-program) 

  

 Sem qualquer diminuição significativa e/ou prolongada na demanda, a erradicação, 

baseada na política proibicionista, simplesmente faz com que essas drogas se tornem mais 

raras, muito procuradas, aumentando o preço e o incentivo para o seu cultivo. O caráter 

lucrativo deste ciclo significa que a produção nunca é eliminada, apenas muda de um lugar 

para o outro. Esse fenômeno é conhecido como “efeito-balão”, ou seja, a produção em uma 

região é reprimida pela aplicação da lei, fazendo-a se expandir em outra região com 

produtores mobilizados para atender à demanda. (UNODC, 2008) 

 

 

Imagem 2: Um policial afegão usa um bastão para destruir papoulas de ópio durante uma varredura de erradicaç

ão de campo de um fazendeiro na aldeia de Karezaq, fora de Kandahar, no sul do Afeganistão. (fonte: http://seatt

letimes.com/html/nationworld/2003975490_poppy26.html) 
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 A Convenção Internacional das Nações Unidas sobre Drogas Narcóticas de 1961 

assume uma função ambígua, uma vez que estabelece a proibição total de algumas drogas 

para uso não médico e regula muitas dessas mesmas drogas para utilização médica e 

científica. Essa ambiguidade leva à gênese de dois mercados paralelos: um para 

medicamentos regulados e controlados pelo Estado e pelas instituições das Nações Unidas, o 

outro para as drogas de uso não médico controladas e reguladas por criminosos organizados, 

insurgentes separatistas, paramilitares, policiais, juízes, políticos corruptos e banqueiros em 

paraísos fiscais. Nenhum dos danos sociais e ambientais até agora evidenciados ocorrem com 

a cadeia produtiva legalizada de coca, ópio ou cannabis, para uso medicinal ou outros usos 

(COUNT THE COSTS, [s/d]). 

 Podemos fazer uma interessante comparação entre os níveis de criminalidade 

associados com a produção e o fornecimento desses dois tipos de comércio paralelos: o 

mercado de opiáceos para uso médico e legalizado, por exemplo, é responsável por cerca de 

metade da produção mundial de ópio, mas não implica em nenhuma forma de crime 

organizado, violência e/ou dano ambiental característico do mercado ilícito de ópio (COUNT 

THE COSTS, [s/d]). 

Preocupações com a saúde humana e ambiental têm levado países como Peru, Bolívia, 

Equador e Tailândia a tentar banir o uso de agentes químicos para erradicação das plantações. 

Porém, a Colômbia, segundo país com a maior biodiversidade do mundo, ainda permite as 

fumigações aéreas usando o herbicida Roundup que contêm um componente químico 

conhecido como glifosato, produzido pela Monsanto, a mesma corporação que fabricou o 

Agente Laranja
5
 durante a Guerra do Vietnã. 

Na mistura utilizada na Colômbia a toxidade é aumentada devido à adição de um 

surfactante. Esse aditivo permite que o herbicida penetre mais intensamente nas folhas, 

tornando-o muito mais letal para a vida das plantas. Esse surfactante não é aprovado para uso 

nos EUA e seus ingredientes são considerados secretos, tornando mais difíceis de serem feitas 

pesquisas independentes sobre seus efeitos. 

A utilização desse herbicida, utilizado para aniquilar a flora indiscriminadamente, 

através de milhões de hectares de terra, é muito preocupante independentemente do país em 

que isso aconteça. Mas, no caso específico da Colômbia isso é mais alarmante devido às 

55.000 espécies de plantas, das quais um terço delas é endêmico desse território.(COUNT 

THE COSTS, [s/d]) 

                                            
5 Herbicida utilizado pelos EUA na Guerra contra o Vietnã, entre 1961 e 1971, contendo a dioxina tetraclorodibenzodioxina, alta

mente cancerígena e tóxica para o ambiente. 
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A ameaça à biodiversidade torna-se potencialmente maior, já que em vez de serem 

aplicados diretamente, de perto, os herbicidas são pulverizados por aviões em altas altitudes. 

Isso aumenta a probabilidade de que o herbicida pulverize o alvo errado, devido ao próprio 

erro humano e às condições de vento da região. Consequentemente, as erradicações das 

plantações de droga, muitas vezes acabam com cultivos de alimentos, florestas e de muitas 

plantas raras. 

Na floresta amazônica, que possui um frágil ecossistema de solos, agricultores e 

camponeses relatam que as áreas que têm sido repetidamente fumigadas estão perdendo a 

produtividade e o rendimento e os cultivos não conseguem amadurecer totalmente (WITNESS 

FOR PEACE, 2009). 

As erradicações têm causado problemas nas proximidades de parques nacionais e 

áreas protegidas da Colômbia. Mais de 17 milhões de pessoas dependem da água que flui das 

nascentes nos arredores desses parques e mais de 200 espécies de anfíbios encontram-se em 

perigo, pois são sensíveis aos herbicidas como Roundup que contém glifosato. (WOLA, 2008; 

RELYEA, 2005) 

 A fumigação aérea tem destruído o habitat de inúmeras espécies de pássaros, animais 

e insetos únicos na Colômbia, privando-os de sua fonte essencial de alimentos. O gado tem 

perdido seu pelo, assim como galinhas e peixes têm sido mortos por beber água contaminada 

com substâncias tóxicas. Isso representa um risco real de desencadear extinções, sobretudo 

tendo em conta a pressão maior nos hábitats. Tais efeitos são um claro indicativo da decisão 

de fumigar vastas áreas de um país que tem uma das maiores diversidades do mundo, tanto de 

mamíferos terrestres quanto de pássaros, estes últimos representando 19% de todos os 

pássaros do planeta. 

Apesar de a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos proibir o uso de 

glifosato próximo de corpos d’água, o Roundup é pulverizado sobre os ecossistemas de 

florestas tropicais. Os investimentos em erradicação das plantações de coca na Colômbia em 

2012, segundo o relatório anual do UNODC (2013a), chegam às incríveis cifras de $444.990 

milhões de dólares investidos na Política de Consolidação Territorial.
6
 

Em 2006, mais de 172.000 hectares de floresta foram fumigados na Colômbia e 

apenas 78.000 hectares de plantação de coca foram exterminados. Já em 2012, 100.549 

hectares foram fumigados e apenas 48.000 hectares de plantação de coca foram exterminados 

                                            
6 O Plano Nacional de Consolidação Territorial da Colômbia procura estabelecer a presença do Estado em muitas 
áreas do país com histórico de grupos armados, violência, tráfico ilegal de drogas e estagnação política e econômi
ca. (ISACSON, 2012) 
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de acordo com (UNODC, 2013a). Ou seja, é necessário pulverizar com herbicidas químicos 

muito mais do que a metade da área realmente cultivada, o que vem causando um impacto 

ambiental muito preocupante. 

 

Tabela 1: Aspersão aérea de cultivos de coca por província e ano (em hectares) 2002-2012 na Colômbia. (fonte: 

Policia Nacional-Direccion de Antinarcoticos in: UNODC (2013a)) 

 

2.3 HERBICIDAS E ARMAS QUÍMICAS 

 

O uso de um fungo conhecido como micoherbicida foi proposto como uma arma mais 

efetiva no combate contra a produção ilícita de droga. Um desses micoherbicidas usados é o 

fusarium oxysporam, um fungo que produz toxina altamente prejudicial a ponto de ser 

considerada uma arma química pela Convenção sobre Armas e Toxinas Biológicas das 

Nações Unidas (THE SUNSHINE PROJECT, 2001). 

Apesar de sua capacidade de causar doenças de pele e problemas respiratórios em 

humanos, em 2000, os EUA pressionaram o governo colombiano a introduzir o fusarium 

oxysporam como parte do programa de erradicação das plantações ilícitas. Embora essa 

proposta tenha sido eventualmente rejeitada, membros do Congresso Republicano americano 
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fizeram rápidas investigações e pesquisas sobre esse fungo de modo que seu uso passou a ser 

autorizado na erradicação do ópio no Afeganistão e da coca na Colômbia. Ora, porque então 

essa avidez e pressa em obter resultados de pesquisa favoráveis ao uso dessas substâncias 

tóxicas? Será que não podemos suspeitar que o uso de micoherbicidas na guerra contra as 

drogas por megacorporações do agronegócio, como a Monsanto, continua a ser uma potencial 

ameaça para a saúde ambiental, incluindo os seres humanos? 

 

Imagem 3: Um campesino derrama suas lágrimas ao ter sua plantação de pimenta destruída depois de 

uma fumigação aérea. A bandeira branca ao fundo sinaliza para os pilotos de aviões com herbicidas que nas 

terras desse homem não havia plantação de coca. (Foto: Witness for Peace in: WOLA, 2008) 

 

O governo americano afirma que os agentes químicos utilizados nas pulverizações 

aéreas não oferecem risco para a saúde humana. Porém, inúmeros relatos da população local e 

uma gama de estudos acadêmicos provam o contrário. Um desses estudos conclui que a 

mistura contida no Roundup, usado na Colômbia, é tóxico para as células da placenta e pode 

levar a problemas no aparelho reprodutor humano. (RICHARD, 2005) 

 

Imagem 4: Fumigação em cultivos ilícitos de coca na Colômbia. (fonte: 

http://www.wola.org/es/comentario/hora_de_abandonar_la_fumigacion_de_cocales_en_colombia) 
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2.4 O DESMATAMENTO 

 

Enquanto a erradicação causa um desmatamento localizado nas áreas em que é 

realizada, ela possui um efeito multiplicador, conhecido como “efeito-balão”, isso porque 

para uma área que foi quimicamente ou manualmente erradicada, os produtores de droga 

simplesmente desmatam novas áreas para o cultivo. Em sua busca por novas áreas de cultivo, 

os produtores se mudam para locais cada vez mais distantes e isolados. 

 As montanhas de Sierra Madre Ocidental, no México, abrigam uma das maiores 

diversidades ecológicas da América do Norte e também uma das mais abundantes produções 

de cannabis e ópio. O deslocamento dos produtores de drogas para esta área tem alimentado o 

desmatamento, prejudicando cerca de 200 espécies de carvalho e o habitat de numerosas 

espécies endêmicas, como o papagaio do bico grosso, que só é encontrado nessa região 

(COUNT THE COSTS, [s/d]). Esses desmatamentos não estão limitados à área de cultivo 

para plantação de drogas. Os produtores clandestinos também limpam a floresta para a 

agricultura de subsistência, pastos para o gado, habitações, rotas de transporte e, em alguns 

casos, pistas de pouso. Como resultado disso, muitos hectares de floresta são desmatadas para 

produzir apenas 1 ha de plantação da droga. 

A região de Alto Huallaga, no Peru, tem uma das maiores extensões de área com 

plantações de coca, localizada em florestas tropicais e subtropicais. O cultivo da papoula de 

ópio em países como Myanmar e Tailândia, na região conhecida como Região do Triângulo 

Dourado (Golden Triangle Region) no sul da Ásia, esgota os solos e seus nutrientes tão 

rapidamente que após dois ou três ciclos os produtores cortam e queimam novas parcelas de 

floresta. Áreas significativas de parques nacionais na Califórnia, Texas e Arkansas têm sido 

tomados por cartéis de droga mexicanos para produção de cannabis. Esse efeito cumulativo 

vem agravando a destruição ambiental que ocorre nessas regiões. O vice-presidente da 

Colômbia afirmou, em 2008, que a destruição de florestas tropicais para produção de coca 

tem passado despercebida pelo radar dos ambientalistas e ele espera que essa situação 

desperte-os para promover mudanças (COUNT THE COSTS, [s/d]). 
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Imagem 5: Lotes de coca abandonados em diferentes estágios de sucessão na Colômbia, as setas vermelhas 

indicam áreas de mineração. Fonte: UNODC (2013a) 

 

2.5 MÉTODOS ILÍCITOS DE PRODUÇÃO DA DROGA 

 

 Existem também, consequências negativas para o ambiente natural decorrentes dos 

métodos de produção clandestina e não controlada das drogas. Os produtores despejam restos 

de substâncias químicas usadas na fabricação secreta da droga que poluem cursos d’água e o 

solo. Todo ano os laboratórios de cocaína no meio da selva liberam mais de 20 milhões de 

litros de toxinas nos tributários de rios importantes como o rio Orinoco e o rio Amazonas 

afetando a vida de animais e plantas aquáticas, degradando e destruindo a vegetação 

(WALTERS, 2002). 

 A produção de metanfetamina, por exemplo, é notória pelo prejuízo que representa. 

Seu processo de fabricação envolve cerca de doze elementos químicos perigosos como 

acetona anidra, tolueno, éter e ácido sulfúrico. Como resultado, a produção de um quilo de 

metanfetamina pode produzir cinco ou seis quilos de resíduos tóxicos que contaminam 

diretamente a água doméstica e os sistemas de irrigação nos EUA. A consequência ambiental 

do despejo impróprio de substâncias químicas é mais pronunciada nos países da América do 

Sul, onde é realizado no meio de florestas e selvas usadas pelos produtores de droga para se 

esconder dos agentes da lei e das tentativas de erradicação. Na Colômbia e na região da 

Amazônia peruana, os produtores de cocaína descartam mais de 370.000 toneladas de 

substâncias químicas todos os anos nos rios (WALTERS, 2002).  

 Os cartéis de droga vêm criando vastas fazendas de gado dentro da Reserva da 

Biosfera Maia, na Guatemala, a fim de lavar os seus lucros e esconder eixos importantes do 

tráfico, alguns dos quais incluem pistas de pouso de aeronaves. Ao invadirem as áreas 
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protegidas, os traficantes causam significativos impactos: as cinzas provenientes da queima de 

áreas de floresta provocam a chuva ácida, a erosão do solo resultante do desmatamento e a 

destruição de habitas de animais como tartarugas, jaguares e macacos. 

 

2.6 IMPACTOS NO AMBIENTE URBANO 

 

 Da mesma maneira, no ambiente urbano de algumas capitais brasileiras, uma situação 

de vulnerabilidade socioambiental é propiciada, pois é onde ocorrem conflitos e disputas 

territoriais entre policiais e traficantes. Uma breve consulta na história nos revela que no 

passado algumas favelas foram quilombos e os “jagunços” e “capitães do mato” foram 

substituídos pela polícia real, defensora da moral e dos bons costumes, com a chegada da 

família real em 1808. Segundo Barros (2011), logo após a abolição da escravatura em 1888, 

sem terra e trabalho, os antigos escravos passaram a ser considerados indivíduos de 

comportamento desviantes e criminosos natos. Um ano antes da Constituição da República, 

entra em vigor, em 1890, o Código Penal Republicano, criminalizando a “capoeiragem”, que 

englobava todas as manifestações culturais dos negros como o jongo, o samba, religiões e o 

hábito de fumar maconha. A capoeira foi descriminalizada somente no Código Penal de 1941 

e os cultos africanos somente em 1960, porém, a cannabis continua sendo a única dessas 

tradições africanas que permanece, até os dias atuais, com uma proibição sustentada por 

argumentos racistas, utilizados para a perseguição cultural de minorias e pobres em favelas, 

das quais algumas foram quilombos.  

Sobre os ataques e incursões policiais em favelas e periferias de grandes metrópoles 

brasileiras, o que podemos observar nos meios de comunicação de massa, principalmente os 

telejornais, é a utilização do discurso de combate às drogas como legitimizador da repressão e 

violação dos direitos humanos e individuais das comunidades locais. Mas, considerando as 

devidas diferenças e modificações, não guardam essas incursões policiais traços e nuances 

muito similares ao que ocorreu no passado como uma espécie de herança da violência 

histórica perpetrada pelo Estado brasileiro? 

 O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, em seu relatório anual 

mundial sobre Drogas, logo no prefácio afirma, que as evidências mostram que o sistema não 

conseguiu eliminar o problema das drogas, mas, apesar de tudo, esse problema não atingiu 

proporções incontroláveis (UNODC, 2013b). 

Se pararmos para observar o ambiente a nossa volta, essa afirmação não parece muito 

consistente, já que o aumento das cracolândias, em tamanho e quantidade, no ambiente 
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urbano das grandes metrópoles (não só brasileiras, como latino-americanas) é um problema 

que está na ordem do dia, que deve ser tratado com muito cuidado e ao mesmo tempo com 

muita urgência, pois chegou em níveis degradantes.  

A disputa pelo controle de território, tanto entre traficantes como entre traficantes e 

policiais, aumenta a violência nas favelas. Devido a esses conflitos de disputa cria-se um 

ambiente permeado de regras, normas e condutas de comportamento em alguns espaços da 

cidade (SOUZA, 2000). A política proibicionista, também seguida pelo Brasil, vem 

justificando uma matança generalizada de pobres nas grandes favelas sob a alegação de que 

estes são traficantes e, por isso a polícia tem sinal verde para matar. Os traficantes de varejo 

nos morros e nas periferias metropolitanas são somente a ponta do iceberg, a mão de obra 

barata e descartável controlada pelos barões da droga que se escondem atrás do terno e da 

gravata e lavam bilhões de narcodólares em paraísos fiscais pelo mundo afora.  

 Como um exemplo de que a afirmação da UNODC é, no mínimo, questionável, 

podemos apontar os problemas ambientais existentes no espaço urbano das grandes 

metrópoles brasileiras que se relacionam com a pobreza, a miséria e a degradação e que são 

direta e indiretamente decorrentes de uma política excludente, autoritária e racista que tem 

como um de seus tentáculos a “guerra às drogas”.  

 Pessoas que vivem em condições ambientais precárias nas cidades geralmente 

apresentam saúde mais frágil devido à própria insalubridade contida na sujeira e na imundície 

do local de convívio. Condições ambientais urbanas precárias incluem tanto a infraestrutura 

do ambiente físico (que facilitam desastres ambientais como deslizamentos de encosta e 

desmoronamentos em épocas de chuva elevada) relativa à condição dos "barracos" e das 

construções civis, das instalações elétricas, do saneamento básico, do lixo, das ruas e outros 

equipamentos públicos, como incluem também uma rede de relações que reúne ao mesmo 

tempo, o medo, a opressão, o controle do território, degradação ambiental, poder tirânico do 

tráfico, violência e ausência do Estado.  

 Temos assim, nas favelas do ambiente urbano, o que Loureiro (2012) chama de 

condições de vulnerabilidade socioambiental, ou seja, condições experimentadas por grupos 

excluídos do acesso aos bens públicos, ausentes da participação em processos decisórios de 

políticas públicas que interferem na qualidade do local em que vivem. Geralmente, acabam 

sendo “engolidos” pela trama de relações do meio em que estão inseridos, induzidos a 

realizarem atividades ilícitas e marginais. Nesse sentido, a Educação Ambiental tem o papel 

de capacitar os grupos em vulnerabilidade para tomar decisões que afetem a qualidade de vida 

no ambiente em que habitam. 
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 O crime organizado toma conta justamente dos territórios onde o Estado é ausente, 

onde a organização política é frágil. O caso da Colômbia é emblemático porque como o poder 

paralelo do narcotráfico representado pelas FARC (Forças Armadas Revolucionárias 

Colombianas) é muito influente, a única presença do Estado colombiano nos territórios 

produtores de droga é através de aviões executando pulverizações aéreas no coração da selva 

amazônica. Recentemente, o governo colombiano vem realizando negociações pelo fim dos 

conflitos sangrentos e pela promoção da paz nas regiões produtoras de folha de coca. É 

possível que o país caminhe em direção a novas maneiras de abordar o problema diminuindo 

a criminalização e repressão radical contra as plantações como já segue o Uruguai
7
. 

 As cidades são pontos de chegada e saída de drogas. Locais onde as atividades de 

comércio e distribuição de substâncias entorpecentes aparecem como fenômenos. Os 

habitantes urbanos são afetados diariamente por acontecimentos relacionados à política 

proibicionista. Qual seria a primeira reação contra traficantes criminosos que põem em risco a 

segurança da população urbana? Por que se tornaram traficantes? Quem são eles? A punição é 

sempre esperada pela opinião pública com o maior rigor possível, para que sirva de exemplo. 

Fala-se em pena de morte e diminuição da maioridade penal para os bandidos criminosos, mas 

podemos perguntar: existe, dentro da cadeia, algum tipo de educação que ajude a construir 

novos valores morais nos presidiários? Será que colocar usuários e traficantes na cadeia não 

passa somente de uma medida paliativa? As internações forçadas de usuários de crack são 

realmente a única via para higienizar a cidade dessas pessoas? 

 As situações do ambiente e da qualidade de vida em grupos e comunidades foi bem 

estudada e analisada por pesquisadores como o psicólogo canadense Bruce Alexander
8
 que, já 

no final da década de 1970, demonstrou que a melhoria da qualidade ambiental e das relações 

sociais que se estabelecem num determinado ambiente é o melhor caminho para enfrentar a 

dependência química. O artista Stuart Mcmillen
9
 criou uma história em quadrinho ilustrando 

muito bem a experiência com ratos de laboratório de Bruce Alexander. A seguir, alguns 

trechos da história: 

 

                                            
7 Farc proponen legalizar algunos cultivos de marihuana, amapola y coca  http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-W

EB-NEW_NOTA_INTERIOR-12580982.html 
8
  O artigo de Bruce Alexander foi enviado ao Senado Canadense em 2001, intitulado: "The Myth of Drug-

Induced Addiction" e pode ser acessado pelo link: 

http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/371/ille/presentation/alexender-e.htm 

 

 
9 Essa e outras obras do artista Stuart Mcmillen podem ser acessadas em seu próprio site através do link: 

http://www.stuartmcmillen.com/comics_pt/ratolandia/#page-25 
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Figura 2 
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Figura 5 

 

 Inicialmente, os ratinhos da experiência de Bruce Alexander foram separados em dois 

ambientes diferentes. Em um deles os ratinhos ficavam isolados em gaiolas, como se fossem 

pequenas jaulas. No outro ambiente os ratos tinham um espaço cercado de cores, lembrando a 

natureza, rodinhas para brincar e outros companheiros para se acasalar e se socializar. Na 

primeira experiência todos os ratos foram induzidos ao vício voluntariamente. Os ratos 

isolados se viciaram com antecedência e em quantidade muito superior aos ratos da 

Ratolândia que pareciam ignorar a existência dessa substância em seu ambiente. Na segunda 

experiência, os pesquisadores viciaram os ratos deliberadamente para testar sua 

vulnerabilidade. Dessa vez os ratos viciados quando estavam no ambiente da Ratolândia e 

tinham opção de escolha entre água e morfina, mesmo apresentando sintomas de abstinência, 

escolhiam água. Já os ratos isolados em gaiolas continuaram viciados e nos dias de escolha 

entre água e morfina optavam pela morfina. 
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 Todos aqueles em situação de vulnerabilidade socioambiental encontram-se à 

margem, isolados, criminalizados ou perseguidos, são vistos como números ou mão de obra 

barata, como os ratos que ficaram em ambientes isolados e impedidos de se socializarem. O 

ambiente em que estamos é capaz de condicionar nossa saúde e bem-estar, nossa capacidade 

de agir e atuar. Basta criar condições para que isso aconteça e atuar no campo das 

microrrelações, ou seja, na capacidade de inventar novas maneiras de ser e estar na família, no 

trabalho e nas relações cotidianas, como nos orienta Guattari (1990). A partir de novas 

microrrelações o ambiente vai se modificando e o ambiente também influencia nessas formas 

de relação. A relação que se tem consigo mesmo se reflete na relação com o outro e com a 

natureza. No ambiente urbano os impactos da política proibicionista são perceptíveis porque 

ajudam a criar situações capazes de afetar negativamente a qualidade de vida de parte de seus 

habitantes: bala perdida, segregação sócio-espacial, medo, violência, opressão, cracolândias, 

degradação humana, violação de direitos, só para citar alguns. Uma interpretação crítica do 

ambiente urbano envolve também a discussão sobre a política proibicionista e reflexões que 

contribuam para melhorar a relação do ser humano com as drogas levando a novas maneiras 

de agir e planejar o ambiente. 

 

2.7 REFORMA AGRÁRIA, LUTA PELA TERRA E O “NARCONEGÓCIO” 

 

Para se pensar em um projeto de legalização e regulamentação da produção de drogas 

é preciso considerar os interesses das classes desfavorecidas pelo Estado e não apenas os 

interesses da burguesia e das classes dominantes. A proposta antiproibicionista, que prevê a 

legalização e a regulamentação de todas as drogas, deve ser também uma proposta 

anticapitalista sem negligenciar os pequenos agricultores e campesinos que praticam o cultivo 

ilícito de drogas no campo. Estes agricultores são apenas empregados do agronegócio ilícito 

da mesma forma que os varejistas (geralmente negros e pobres) nas favelas das grandes 

cidades. Muitas vezes, dentro dessa rede de relações, a opção pela ilegalidade se apresenta 

como a possibilidade mais adequada para garantir a sua subsistência.  

 A política de proibição tem servido ao capital. Uma possível legalização e 

regulamentação da produção de drogas não pode levar somente a uma apropriação dos 

cultivos pelo agronegócio, pelo mercado ou pela indústria farmacêutica, mas deve priorizar as 

cooperativas e o autocultivo, ou seja, um modelo de legalização que coloque o pequeno 

agricultor familiar na linha de frente da produção de cannabis, coca ou ópio. E que, acima de 

tudo, ofereça uma verdadeira assistência técnica e melhores condições para produção e 

escoamento de todos os gêneros agrícolas produzidos por esse setor da agricultura. 
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 Na América do Sul, na ponta da produção está o latifúndio, que planta coca e maconha 

e, no caso da Ásia, o ópio. No Brasil, fazendeiros e camponeses pobres do sertão nordestino 

no "polígono da maconha" são os mais citados por alguns pesquisadores acadêmicos 

(JANSEN, 2007; MOREIRA, 2007; RIBEIRO, 2008; BOND, 2010; FRAGA & 

IULIANELLI, 2011). Segundo estes autores, os trabalhadores rurais envolvidos no cultivo 

ilícito raramente são os donos do negócio, mas sim os empregados. Nessa condição, 

representam a maioria dos aprisionados e criminalizados pela polícia nos flagrantes.  

 Em uma dessas pesquisas observou-se o quanto as organizações do movimento 

popular e campesino incorporam as noções e explicações do senso comum sobre as drogas e 

que quanto mais baixa a classe social mais alto é o risco de ser identificado como criminoso. 

A questão econômica e a política nacional acabam afogando a dinâmica social regional 

mantendo o sertão submerso pelos interesses mais gerais (RIBEIRO, 2008). 

 As regiões do Médio e Submédio São Francisco estão entre as mais pobres do Brasil. 

Devido aos longos períodos de estiagem, os pequenos agricultores enfrentam dificuldades 

para cultivar gêneros tradicionais como algodão, cebola e pimentão. Essa região é também a 

maior produtora de cannabis do Brasil. Normalmente, esses agricultores que se envolvem no 

plantio ilegal não se socializam com atividades criminosas violentas, apenas enxergam essa 

atividade como uma compensação financeira pela baixa renda obtida com os cultivos 

tradicionais. Entretanto, a relação com grupos criminosos coloca suas vidas e as de seus 

familiares em risco. 

 Uma das perguntas que envolvem essa questão busca descobrir como o cultivo de 

cannabis se funda como alternativa de renda aos trabalhadores que encontram na agricultura 

ilícita uma forma de sobrevivência para suas famílias. Ou seja, dentro de um determinado 

contexto, de um determinado ambiente, o cultivo ilegal de cannabis se constitui e se 

institucionaliza como economia complementar ao cultivo legal de outros gêneros agrícolas, já 

que, não é incomum a escassez de recursos de financiamento e de políticas para agricultura 

familiar nos locais e regiões onde existe agricultura extensiva. De acordo com (FRAGA & 

IULIANELLI, 2011), com o endurecimento da proibição, o que se passou a observar nas 

últimas décadas foi o deslocamento dos cultivos para áreas onde não se registrava a presença 

da planta. Semelhante ao que ocorre na Colômbia, onde o plantio do arbusto da coca se instala 

em áreas cada vez mais remotas da floresta amazônica num processo conhecido como “efeito-

balão”, no Brasil o plantio ilegal de cannabis, que até os anos 1980 se localizavam próximos 

de estradas, hoje se localizam no meio da caatinga, vegetação original do semiárido brasileiro 

ou nas ilhas fluviais do rio São Francisco. 
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 A partir do trabalho realizado por Moreira (2007), com os trabalhadores rurais do 

Polígono da Maconha, é possível perceber que o maior prejudicado é o trabalhador rural, 

único preso e condenado como traficante. O financiador, aquele que centraliza e distribui as 

sementes, os adubos, os fertilizantes, a alimentação e o armamento quase nunca é preso.

 Segundo o artigo 243 da Constituição Federal de 1988: 

As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais 

de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente 

destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos 

alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e 

sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

 

 As terras identificadas com plantio de substância ilícita devem ser expropriadas e 

destinadas à reforma agrária. No entanto, a identificação do proprietário da área para a 

expropriação é um processo delicado que envolve também aspectos relacionados ao histórico 

de violência local e à irregularidade fundiária, marcada por conflitos e rixas. Assim,  

 

Todo o procedimento que dá origem a ação expropriatória – que é um tipo 

de ação que não oferece muitas estratégias de defesa e impõe como sanção a 

perda da terra – está baseado num procedimento que pode estar viciado, e 

mais, que um julgamento na literalidade da lei pode desconsiderar a 

complexidade das relações de produção que a cadeia do ilícito perpassa e 

representar uma decisão injusta (podendo ocorrer dos expropriados serem 

assentados na ex-terra).” (MOREIRA, 2007) 

 

 Uma pergunta chave é levantada: Por que a expropriação não atinge os latifundiários? 

Para se avaliar o sucesso e eficácia dessa política, a quantidade de pés de cannabis 

erradicados não podem ser considerados de modo isolado. Há que se considerar a migração do 

plantio para outras áreas, a intensificação dos índices de violência, uma avaliação entre os 

recursos gastos e os resultados obtidos. Fica claro, portanto, para quem estão dirigidos os 

prejuízos, financeiros ou sociais, almejados pela política proibicionista de erradicação.  

 

2.8 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA E MATÉRIA-PRIMA 

 

 Segundo Robinson (1999), a matéria orgânica ou biomassa do cânhamo pode ser 

processada para se converter numa ampla variedade de combustíveis líquidos, sólidos e 

gasosos. O óleo da semente de cânhamo é um dos mais finos óleos da natureza e quando 
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adicionado a uma pequena quantidade de metanol pode ser convertido em biodiesel de 

qualidade superior. As vantagens de um biocombustível superam suas desvantagens e a 

tecnologia necessária para obtê-lo já existem. A opção pelos biocombustíveis proporcionaria 

um considerável ganho econômico do ponto de vista ecológico, pois a exploração, perfuração, 

extração, processamento e transporte de combustíveis fósseis são eliminados e o produto final 

é um combustível muito menos poluente. Destarte, com a proibição do plantio de cannabis, 

em diversos países, torna-se muito mais difícil abordar a questão por esse viés.  

 

Figura 6: Fonte (ROBINSON, 1999) 

 Para o autor citado, a biomassa do cânhamo seria importante em nações de países 

periféricos e emergentes, em áreas onde outras fontes de energia são escassas ou para 

comunidades pobres onde o custo do combustível é uma barreira ao desenvolvimento local. 

Será que existe algum interesse em manter a política de proibição? É claro que o cânhamo não 

deve se tornar a única fonte para a geração de energia limpa num futuro em longo prazo, pois 

existe uma ampla variedade de combustíveis, mas menosprezar o potencial energético do 

cânhamo seria uma falta de visão e atraso cultural da sociedade. 

 Segundo Castoriadis & Cohn-Bendit (1981), o movimento ecológico põe em questão o 

esquema da estrutura das necessidades e do modo de vida. A questão central e eterna: o que é 

a vida humana? Vivemos para quê? Não se consegue mudar a sociedade apenas trocando 

energia de petróleo por energia solar ou, no caso em questão, pelo biocombustível do 

cânhamo. Uma outra sociedade, uma sociedade autônoma, não implica somente em 
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autogestão ou autogoverno, implica também uma outra cultura, um outro modo de vida. Por 

isso, não queremos afirmar neste trabalho, que a energia renovável do biocombustível ou a 

fibra do cânhamo em si, possam ser a solução para os problemas ambientais. Isso seria apenas 

um simples reformismo incapaz de mudar as bases do sistema atual. Portanto, o problema não 

está na planta, na droga, na semente ou na energia em si mesmos, mas sim, na forma como se 

lida com tudo isso sendo necessárias novas políticas, uma mudança de cultura para a atual 

abordagem sobre drogas. Por isso, mudar os discursos em torno das drogas e avançar rumo a 

novas maneiras de encarar a questão pode ser uma tarefa especial para Educação Ambiental. 

 

2.9 A LAVAGEM DE DINHEIRO E OS PARAÍSOS FISCAIS 

 

 De acordo com informações reunidas por Machado (1997), a questão mais importante 

entre todas as que caracterizam a economia da droga está no processo de globalização 

bancária e financeira que possibilita a ampliação da escala e a proliferação dos mecanismos 

de lavagem de dinheiro e transforma o dinheiro ilegal em dinheiro limpo através de operações 

numéricas e de deslocamento geográfico entre contas bancárias internacionais.  

A característica central da globalização bancária e financeira está na 

desregulamentação dos mercados, ou seja, a desregulamentação do sistema de compra e 

venda do dinheiro permitindo que ele se desenvolva de forma mais ou menos independente 

das fronteiras nacionais. Os vínculos entre o tráfico de drogas, o Estado e o capital financeiro 

tem como desdobramento a criação de territorialidades específicas e funcionais a essa 

situação, sendo o exemplo mais marcante os “paraísos ficais” ou “offshore havens” 

(MACHADO, 1997). Para facilitar a vida dos seus clientes do “narconegócio”, vários bancos 

criam filiais nesses paraísos fiscais, um mercado que fatura bilhões de dólares por ano.  

Se houvesse realmente alguma intenção em eliminar o tráfico, a medida mais imediata 

seria acabar com os paraísos fiscais, onde traficantes, políticos e legisladores corruptos do 

mundo todo encontram o meio para financiar e esconder seus crimes. 

 A ideia da erradicação do consumo de certas substâncias é uma 

concepção fascista que pressupõe para o Estado um papel inquisitorial 

extirpador na administração das drogas, assim como de outras necessidades 

humanas. A noção de um Estado investido do poder de polícia mental e 

comportamental, que legisla sobre os meios botânicos e químicos de que os 

cidadãos se utilizam para interferir em seus estados de humor e de 

consciência e que pune os que desobedecem é um pressuposto necessário 

para a hipertrofia do lucro obtido no tráfico. Em outras palavras, a proibição 

gera o superlucro. Por essas razões, a reivindicação da descriminação das 
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drogas choca-se tanto com os interesses dos grandes traficantes assim como 

com os do Estado policial. (CARNEIRO, 2002) 

 

O peso que a lavagem do dinheiro da droga possui hoje no sistema bancário 

internacional faz do narconegócio parte integrante do capitalismo, seja por ser alimentada por 

ele quanto no sentido de alimentar sua reprodução. O montante de divisas proveniente do 

tráfico de drogas é de tal ordem que se poderia afirmar que um colapso nesse circuito 

significaria o colapso do próprio capitalismo globalizado (COSTA & PORTO-

GONÇALVES, 2006). Estes autores ainda observam claramente uma nítida divisão 

internacional do trabalho cabendo à periferia a produção e aos países centrais o consumo e a 

concentração de capital gerado pela atividade ilícita. Os países periféricos, que mais são 

afetados com o processo de globalização financeira, são justamente aqueles mais perseguidos 

pela guerra sem fim contra o narcotráfico, que possuem mão de obra descartável para a 

plantação/produção, distribuição e comercialização das drogas. Se a produção existe é porque 

há uma demanda pelo consumo localizada nos países centrais, mais ricos.  

 

 

Figura 7: Rotas do Narcotráfico no Mundo. Fonte: (COSTA & PORTO-GONÇALVES, 2006) 

 

A política de proibição das drogas é um dos principais dispositivos de repressão criado 

pelo imperialismo norte-americano. Não podemos esquecer o fato de que os Estados Unidos 

gastam verdadeiras fortunas numa suposta campanha de erradicação da coca e da maconha na 

América Latina, o que não passa de mais uma estratégia para a ingerência e dominação sobre 

o continente. Uma desculpa para a infiltração norte-americana através de bases militares e 
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para a desestabilização política dos países latino-americanos, principalmente se tratando do 

Plano Colômbia, que seria a porta de entrada para a presença mais efetiva dos Estados Unidos 

na estratégica região amazônica, com suas enormes riquezas hídricas e biodiversidade 

(FRAGA, 2007).   

O combate ao narcotráfico é usado como máscara, até porque se a preocupação fosse 

mesmo com a erradicação da folha de coca os norte-americanos estariam concentrados em 

combater o tráfico e o consumo em seu próprio território, que apresenta os maiores índices de 

consumo no mercado internacional desde 2004 junto com os países da Europa Central, 

América Latina e Caribe, conforme  nos mostra o gráfico: 

 

 

Figura 8:Distribuição dos usuários de cocaína pelo mundo. Comparação entre o período de 2004-2005 

com 2011.Fonte (UNODC 2013b). 

 

Os produtores latino americanos têm como sócios e protetores um numeroso segmento 

de políticos, militares e juízes. O tráfico internacional costuma contar com empresários do 

crime organizado, cartéis e máfias. Todos esses departamentos do “narconegócio”, embora 

poderosos, ficam com apenas 10% dos lucros totais. A distribuição varejista, como a dos 

traficantes de morros e periferias do Brasil, é a menor parte do negócio, não recebendo mais 

que uma parcela mínima desses 10%. O maior lucro do empreendimento, 90% do total, é dos 

bancos (BOND, 2013). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

3.1 UMA AMEAÇA À SOCIEDADE E AO AMBIENTE? 

  

Será que a face ambiental da política proibicionista pode estar sendo mascarada para 

que o senso comum continue pensando nelas como um inimigo interno a ser combatido e 

erradicado através de bordões do tipo “a maconha é a porta de entrada para outras drogas”, “o 

que será da nossa juventude?”, “quem vai pagar a conta dos viciados?”, “diga não às drogas”, 

“viciados financiam a violência”, “punição severa para traficantes”, “o usuário é o câncer da 

nossa sociedade” ente outras?  

 A produção de drogas tem um alto custo ambiental. Argumenta-se que esse custo seria 

muito maior se não fossem os programas de erradicação e as duras medidas repressivas e 

punitivas que impedem os produtores de drogas de expandir suas operações. Mas esse 

argumento revela um ocultamento intencional para as evidências que se apresentam. As 

intensas pulverizações aéreas e os programas de erradicação não reduziram os prejuízos 

ambientais que resultam da produção desregulada de drogas. Eles têm apenas transferido 

esses danos para áreas mais remotas e sensíveis ecologicamente como a floresta Amazônica, 

uma consequência do “efeito-balão”. 

 Contrariamente às afirmações dos agentes oficiais da lei, é a própria guerra às drogas 

que está provocando devastação ambiental decorrente das técnicas de produção clandestina. 

As medidas atuais de controle de drogas, sem supervisão regulatória adequada, caíram nas 

mãos de criminosos sem escrúpulos. Diante disso, será que a produção de drogas deve 

continuar a ser conduzida clandestinamente, levando ao despejo de resíduos químicos 

perigosos e danos a importantes ecossistemas?  

 Durante o planejamento, implementação e avaliação dos programas de erradicação da 

droga em nível internacional devem ser levados em consideração os impactos sociais, 

ambientais, econômicos e na saúde decorrentes das ações desses programas. O UNODC 

(Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes) deve adotar diretrizes ambientais para 

as equipes. Todos os impactos da política de drogas devem ser avaliados em conjunto com 

uma gama de sistemas alternativos, como por exemplo, a descriminalização para posse 

pessoal de drogas, modelos legais e eficientes de regulação e legalização, reforma agrária, 

investimentos pesados em prevenção, educação e saúde, autocultivo para cultivar o dissenso e 

produzir novos sentidos existenciais indo contra o sistema estabelecido. Sempre fornecendo 
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orientação sobre as melhores maneiras de avançar sobre essa questão de uma forma menos 

violenta e autoritária e mais respeitosa. 

A demanda pelo consumo de drogas sempre existiu na história humana e nunca 

deixará de existir, por isso é um mercado extremamente rentável. A política de proibição, 

fundamentada em princípios moralistas e fundamentalistas, pelo visto, vem contribuindo para 

a concentração de poder e riqueza nas mãos de uma minoria, seja da elite banqueira e política, 

seja nas mãos dos grandes cartéis e monopólios criminosos. A proposta antiproibicionista, 

fomentada neste trabalho, deve ser uma tomada de consciência que pretende questionar o 

modelo de sociedade e de ambiente que queremos a partir das mazelas observadas no 

cotidiano rural e urbano decorrentes de uma política autoritária. 

Ora, não seria a própria proibição e o mercado criminal que estariam aumentando e 

espalhando os prejuízos? O que ou quem seriam os responsáveis por levar à criação de drogas 

mais letais como o crack e o encarceramento em massa com superlotação dos presídios? Os 

últimos cinquenta anos de proibição e guerra às drogas foram totalmente contraproducentes 

em suas tentativas para conter os danos ambientais causados pelo comércio ilegal. Mais 

florestas equatoriais foram desmatadas ilegalmente para produção da droga, mais poluição de 

córregos em nascentes de rios, mais terror para as populações pobres e negras das periferias 

metropolitanas e para os pequenos camponeses pobres, negros e indígenas nas terras do 

agronegócio ilícito.  

Reforçamos que a proposta antiproibicionista na perspectiva ambiental deve ser 

também uma proposta antirracista e anticapitalista. Destarte, ao promover o controle e a 

regulamentação da cadeia produtiva das drogas, essa proposta deve incluir em seu escopo a 

situação de vulnerabilidade socioambiental de grupos perseguidos culturalmente, as condições 

de miserabilidade impostas pela política de erradicação aos campesinos nas áreas de plantio, a 

necessidade de uma reforma agrária que atenda aos interesses dos pequenos agricultores e não 

do grande capital, e por fim, a substituição dos cartéis e monopólios criminosos que 

controlam a economia da droga por associações e cooperativas de pequenos produtores. 

Sempre lembrando que não existe uma maneira mais ou menos correta de lidar com a questão, 

mas sim através de tentativas, erros e acertos.  

 A maioria dos documentos pesquisados nesse trabalho está impregnada de evidências 

e referências sobre a urgência de uma nova abordagem para a atual política de drogas, 

tornando-se mais esclarecidas questões que o senso comum trata com moralismo, estereótipos 

e tabu. Para uma visão crítica do ambiente é fundamental a análise da realidade em suas 

múltiplas determinações. Fica claro que, para um futuro próximo, a pobreza e a desigualdade 
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nas regiões que cultivam a droga para suprir a demanda do mercado signifiquem a existência 

de muitos agricultores dispostos a plantar drogas e outros dispostos a comercializá-las. O 

ambiente, entendido como uma rede de relações, pode ter influência na tomada de decisões e 

escolhas de um indivíduo ou grupo de pessoas ou ser afetado por essas decisões.  De qualquer 

forma a guerra às drogas é uma escolha política e existem outras opções que devem ser 

debatidas e exploradas usando as melhores análises e evidências possíveis.  
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