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Sumário Executivo 

 

 A produção e consumo de narcóticos favorecem um sistema de violência e desafiam autoridades 

estatais pelo mundo. O narcotráfico do qual a Colômbia é apenas uma parte ganhou a atenção 

internacional a partir da segunda metade do século XX, período em que o país se tornou o principal 

produtor e fornecedor de drogas ilícitas – com destaque para a cocaína – principalmente para Estados 

Unidos e Europa. Torna-se extremamente relevante discutir essa questão, tendo em vista que esse 

território continua fornecendo substâncias psicoativas para o restante do mundo até os dias atuais. Este 

policy brief, 

 

 
• analisa os fatores que levaram à constituição gradativa de uma crise interna no território colombiano no 

século XX, com o objetivo de compreender de que modo a fragilidade econômica e das instituições de poder 

que caracteriza esse país possibilitou a emergência e manutenção dos cartéis produtores de drogas, ao 

mesmo tempo em que uma opção de sobrevivência para a população – condições estas que tornaram 

possível a persistência do narcotráfico; 

• explora a década de 1980 como o momento em que o narcotráfico passa a ser considerado um problema 

que excede as fronteiras da Colômbia e visto como um perigo para o sistema internacional. A partir disso, 

serão analisadas políticas de apoio bilateral entre os Estados Unidos e a Colômbia desde o mandato de Ronald 

Reagan até o mais recente governo do ex-presidente norte-americano, Donald Trump.  

• busca identificar similaridades e discrepâncias entre as políticas antinarcóticos empreendidas pelos Estados 

Unidos na Colômbia por meio de arranjos de cooperação internacional, de um lado, e políticas de drogas 

avançadas domesticamente nos Estados Unidos com foco na demanda por cocaína; 

• oferecer recomendações para tentar mitigar tal problemática em três direções:  

I) Busca da transparência por informações; 

II) Estabelecimento de programas de reabilitação gratuitos para dependentes químicos; 

III) Priorização de vítimas do conflito armado na Colômbia. 

 

A dimensão internacional do narcotráfico 
colombiano 

Uma análise acerca das medidas de Cooperação Internacional na Guerra às Drogas (1980-2020) 
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Introdução 

 

A partir da década de 1970, a Colômbia destacou-se como principal produtora e distribuidora 

de substâncias ilícitas, tais como marijuana e cocaína, para o restante do mundo, tendo como principais 

mercados consumidores de narcóticos os Estados Unidos e a Europa. 

O contexto interno colombiano da segunda metade do século XX era turbulento 

economicamente, e o país enfrentava períodos de extrema violência e guerra civil, dando espaço para a 

eclosão a internacionalização do narcotráfico, como opção de subsistência para aqueles que sofriam 

com esse cenário perturbador na Colômbia.  

Buscando ganhos de escala, uma série de redes de comercialização para o mercado atacadista 

se desenvolveu com o passar dos anos, tendo como centro de gravidade a Colômbia. Nesse momento, 

surgem os cartéis de drogas, que eram responsáveis por todas as etapas de produção e distribuição de 

drogas em grandes proporções para o restante do globo. Com a queda dos principais e mais famosos 

cartéis produtores de drogas na Colômbia – Medellín e Cali –, a produção de narcóticos não diminuiu, 

mas foi redistribuída em organizações menores e migrou para outros países da região andina.  

Por volta dos anos 1980, a comunidade internacional passa a reconhecer o narcotráfico como 

um perigo não somente para os colombianos, mas um problema que ultrapassa as fronteiras físicas de 

tal país e ameaça a segurança nacional dos demais territórios. É diante desse quadro que os Estados 

Unidos – principal mercado consumidor de narcóticos advindos da Colômbia – decide intervir por meio 

de políticas bilaterais de contenção da oferta, ao mesmo tempo em que, domesticamente, passa a 

empreender iniciativas voltadas ao controle da demanda por drogas. 

Este policy brief visa analisar as políticas externas estadunidenses para com a Colômbia e a 

oferta de substâncias psicoativas, assim como as medidas estabelecidas domesticamente nos Estados 

Unidos para a diminuição de oferta por tais produtos e conscientização populacional. 

O corte temporal da análise estende-se da década de 1980 até 2020, abarcando do mandato de 

Ronald Reagan (1981-1989) até a administração de Donald Trump (2017-2020). Nesse percurso, o policy 

brief explora as similaridades e os contrastes entre as políticas antinarcóticas adotadas ao longo dessas 

décadas em direção ao narcotráfico colombiano. Por fim, serão feitas recomendações de ação para a 

mitigação do problema em questão. 
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A eclosão da Colômbia como principal produtora de narcóticos 

 

Na virada da década de 1960, a Colômbia entrou em uma severa recessão econômica, muito 

influenciada pela queda nos preços do café; nesse momento, o desemprego deslanchou, abrindo espaço 

para a emergência do narcotráfico na sociedade colombiana, possibilitando o empobrecimento das 

classes médias urbanas e o surgimento de setores informais da economia colombiana, tal como a venda 

de mercadorias e serviços ilícitos (CLOSS, 2017, p. 9). Nesse contexto, parte da população se sente 

aprisionada em uma sociedade desigual e injusta, buscando no narcotráfico uma alternativa para 

subsistir (ABIADA, 2014, p. 89). 

Nesse mesmo período, a violência era um traço relevante na sociedade colombiana, muito 

marcada pela presença de grupos armados (guerrilhas) como as Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia1 (FARC) e também grupos paramilitares2, além da ação estatal por meio de forças militares, 

compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica (CASTRO; SILVA, 2017, p. 7). Portanto, a violência e foi 

intensificada por mudanças ocorridas no século XX, como Bruce M. Bagley elucida: 

De sua história de amargas guerras civis nos séculos XIX e XX e os 

ódios herdados que se desenvolveram entre partidos liberais e 

conservadores, a Colômbia desenvolveu uma cultura profundamente 

enraizada de violência partidária que a diferencia de outras repúblicas 

latino-americanas. Essa tradição de violência foi agravada por rápidas 

mudanças sociais, pobreza generalizada e alto desemprego, que 

promoveram altos índices de criminalidade. (BAGLEY, 1988, p. 72; 

tradução própria) 

 No início da década de 1970, a Colômbia destacou-se como principal produtora e distribuidora 

de substâncias ilícitas, tais como a marijuana e a cocaína. O cultivo da maconha chegou à Colômbia 

durante a primeira década do século XX por meio do Panamá, expandindo-se no final da década de 1960 

por conta de uma elevada demanda dos Estados Unidos pela mercadoria (BAGLEY, 1988, p. 72). 

O boom no cultivo de marijuana na Colômbia criou uma classe de traficantes que abasteciam o 

mercado consumidor dos Estados Unidos. Diversos cartéis - com destaque para aqueles de Medellín e 

Cali - expandiram-se e passaram a produzir e exportar substâncias ilícitas como a cocaína para o restante 

do mundo (TATE, 2019). 

 
1 Organização paramilitar marxilista-leninista, que operava por meio de táticas de guerrilha. 
2 “Os grupos paramilitares, liderados por pecuaristas e latifundiários, consolidaram-se a partir da atitude dos 
guerrilheiros no campo em defesa de seus interesses. (…) Como a guerrilha, esses grupos exercia um poder 
significativo em nível local, regional e nacional, manipulando eleições e se infiltrando no Congresso, no governo e 
em suas administrações com seus métodos mafiosos.” (ABIADA; FISHER, 2014, p. 91; tradução própria) 
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No início dos anos 80, uma série de redes de comercialização para o mercado atacadista foi 

desenvolvida, buscando economias de escala. Com isso, formaram-se os cartéis, capazes de competir 

com outras organizações para obter melhor fornecimento de matérias primas de outras regiões além da 

Colômbia. A chamada fase de cartelização, portanto, simbolizou cerca de 2,7% do Produto Interno Bruto 

do país na época em análise (GARCÍA, 2019, p. 65). 

Dois nomes se sobressaem nesse contexto: Pablo Emilio Escobar Gaviria e Miguel Ángel 

Rodríguez Orejuela. No comando do Cartel de Medellín estava Pablo, que chegou a controlar cerca de 

80% da cadeia global de cocaína, acumulando cerca de 21 bilhões de dólares como riqueza pessoal; 

enquanto isso, os irmãos Miguel e Gilberto Rodríguez comandavam um dos principais centros de 

produção de cocaína do mundo, o Cartel de Cali (CLOSS, 2017, p. 11). 

Com o objetivo de se manterem no poder, a estratégia encontrada pelos cartéis era a de apoiar-

se na violência. Desse modo, o narcotráfico se consolida enquanto poder de fogo e autoridade não-

estatal. Nesse sentido, as lacunas de autoridade e eficiência econômica abriam espaço para a 

consolidação e infiltração do narcotráfico dentro da Colômbia, como elencado em Colombia’s role in 

International Drug Industry: 

Desde o início dos anos 1980, traficantes de drogas, juntamente com 

proprietários de terras e comandantes militares locais, formaram organizações 

paramilitares para “limpar” seu território de guerrilheiros e supostos 

simpatizantes da guerrilha e para proteger laboratórios de terra, gado e cocaína 

e rotas de navegação estratégicas. Durante a década de 1990, os laços entre as 

operações de drogas ilícitas e as organizações paramilitares se solidificaram, 

com vários chefes paramilitares se tornando traficantes de alto escalão. (TATE, 

1999; tradução própria) 

Além da busca pelo monopólio das substâncias ilícitas, era comum ver no cenário colombiano a 

presença de uma campanha de intimidação e assassinatos daqueles que fossem contra os cartéis do 

narcotráfico (BAGLEY, 1988, p. 73). Como exemplo disso, podemos notar a formação do grupo “PEPES3” 

(Perseguidos por Pablo Escobar), com o objetivo de prejudicar o cartel de Medellín e favorecer a 

emergência do cartel de Cali.  

 Analisando dados do artigo The Transatlantic Cocaine Market de 2011 do Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), foi possível criar um gráfico informativo para demonstrar a 

crescente violência na sociedade colombiana desde a década de 1960. Como podemos ver abaixo, com 

a emergência do narcotráfico os índices de homicídios subiram significativamente entre as décadas de 

 
3 Grupo paramilitar formado por narcotraficantes financiados pelo cartel de Cali. 
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1960 e 1990, o que coincide com a ascensão da Colômbia enquanto principal produtora e fornecedora 

de cocaína para a América do Norte e Europa. Durante esse período, a taxa de homicídio a cada 100.000 

habitantes subiu de 30 para quase 90 indivíduos, representando um aumento de mais de 100% no total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), 2011. 

 

Desde então, o território colombiano passou também a ser majoritariamente utilizado para a 

conversão da pasta de coca em droga ilícita, enquanto o cultivo da folha de coca situava-se sobretudo 

no Peru e Bolívia (CLOSS, 2017, p. 10), como demonstra Ricardo Rocha García no seguinte trecho: 

A inserção da Colômbia no narcotráfico remonta a meados da década de 1970 

com a erradicação das lavouras de maconha no México, o que possibilitou sua 

mudança para o litoral norte do país, aproveitando o clima e as redes de 

contrabando de importação de bens de consumo e exportações de esmeraldas. 

Na década de 1980, teve início a importação de bases bolivianas e peruanas 

para a cocaína, devido ao boom da demanda nos Estados Unidos e à 

erradicação dos cultivos de maconha na Colômbia por meio de fumigações. 

(GARCÍA, 2001, p. 63; tradução própria) 

Em meados dos anos 80, ocorreu a chamada fase da luta industrial, representando 5,5% do PIB 

colombiano. Nesse momento, iniciou-se um dos períodos mais violentos do país, tendo em vista que a 

proposta dos narcotraficantes consistia em controlar ao máximo a oferta e promover o cultivo nacional 

da cocaína, como presente no trecho abaixo: 
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Os esforços dos traficantes de drogas para preservar a riqueza acumulada e 

expandi-la combinavam intimidação e suborno do setor público (juízes e 

polícia), legisladores, jornalistas, políticos, padres, sindicalistas, ativistas de 

esquerda e de direitos humanos, guerrilheiros reinseridos, etc. (GARCÍA, 2001, 

p. 66; tradução própria) 

A partir de dados captados da RHIPTO4 (Norwegian Center for Global Analyses) em conjunto 

com a Organização das Nações Unidas (ONU) do final do século XX, foi possível então criar um mapa das 

principais rotas de oferta de drogas que partiam da Colômbia, que está sinalizada com uma estrela preta 

em seu território, como evidente na imagem abaixo. Os fluxos de oferta de drogas ilícitas (cocaína e 

heroína) estão representados pelas setas vermelhas, podendo destacar então que a Colômbia se 

caracterizou enquanto epicentro de produção e distribuição de ilícitos para diversas regiões como o 

Caribe, os Estados Unidos e a Europa.  

Fonte: RHIPTO, 1990. 

 

Nos anos 90, ocorreram as duas fases finais: a fragmentação e a reestruturação. Na primeira 

metade do período em destaque, ocorre a desarticulação dos cartéis de drogas, que até o momento 

eram os atores responsáveis pela produção e articulação das dinâmicas ilícitas dentro do território 

nacional colombiano e também de exportação dos produtos. 

 Na seguinte fase, denominada como reestruturação, podemos notar que a produção de 

narcóticos passa a ser não mais concentrada nos cartéis, mas dividida entre diversas organizações de 

 
4 Organização sem fins lucrativos criada para apoiar e fornecer à ONU infográficos e estudos acerca das áreas de 
meio ambiente, desenvolvimento, paz e segurança. 
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menor escala e poder, incentivadas pela proliferação de culturas ilícitas, o que acabou favorecendo no 

surgimento de uma série de conflitos armados na Colômbia (GARCÍA, 2019, p. 67). Nesse momento, o 

neoliberalismo se consolida e a indústria presencia uma grave recessão, sobrando para o narcotráfico 

sustentar boa parte da economia colombiana (CLOSS, 2017, p. 12).  

 Com o assassinato de Pablo Escobar na década de 90, o cartel de Cali ampliou sua atuação, mas 

logo foram detidos. Entretanto, isso não simboliza um declínio permanente no tráfico de drogas na 

Colômbia, tendo em vista que novas organizações emergiram após o cartel de Cali e novas rotas de 

transporte de substâncias ilícitas foram criadas (TATE, 2019). Como apresenta Bruce M. Bagley em The 

Evolution of Drug Trafficking and organized crime in Latin America: 

Os aumentos dramáticos no consumo de cocaína na Europa e na América do 

Sul, especificamente, expandiram muito a demanda do mercado mundial por 

esse produto andino ilícito na última década. Como consequência, tornou-se 

cada vez mais evidente uma tendência pronunciada para a proliferação de 

novas rotas de tráfico global e o aumento do envolvimento de redes de tráfico 

criminoso originadas fora da sub-região andina. (…) o cultivo de coca nos Andes 

mudou rapidamente para a Colômbia em meados e no final de 1990. Em 2000, 

a Colômbia cultivava cerca de 90% da folha de coca do mundo, enquanto a 

produção no Peru e na Bolívia diminuía a níveis históricos. (BAGLEY, 2013, p. 

101; tradução própria) 

Com o fim do Cartel de Cali, surgiram mais 300 organizações menores de tráfico - os chamados 

cartelitos - para suprir o vácuo deixado por esse cartel em 1990. As Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (FARC) e milícias paramilitares de direita (AUC) assumiram o controle do cultivo e 

processamento da coca (BAGLEY, 2013, p. 103).  No final do século XX, portanto, a Colômbia havia se 

tornado não somente a fonte mundial principal de cocaína refinada, mas também de folha de coca 

(UNODC, 2011). Vale ressaltar, entretanto, que tais organizações não se aproximam do controle uma 

vez exercido pelos cartéis, simbolizando então, uma fragmentação no processo produtivo de ilícitos. 

 Embora seja possível afirmar que Estados Unidos foram e ainda são até os dias atuais o maior 

consumidor individual mercado de drogas ilícitas do planeta, não devemos considerar que o uso seja 

estritamente um problema “americano”. Como podemos ver na obra The Evolution of Drug Trafficking 

and organized crime in Latin America,   

Na última década, os agora 27 países da União Europeia aumentaram para 4,3 

a 4,75 milhões de usuários de cocaína, o que representa 30% do consumo 

mundial de cocaína. (…) De fato, os níveis de uso de cocaína nos Estados Unidos 

caíram constantemente desde o início dos anos 1990, enquanto o consumo de 

cocaína na Europa explodiu exponencialmente durante a primeira década do 
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século XXI. (…) Em termos de consumo, o relatório do UNODC 2011 estima que 

a Europa Central e Ocidental consumiu 70 milhões de toneladas de heroína em 

2009. As pessoas que residem na Europa Oriental consumiram ainda mais 

heroína, aproximadamente 73 milhões de toneladas em 2009. (BAGLEY, 2013, 

p. 100; tradução própria) 

Até o momento, foi possível entender mais um pouco de como a crise econômica e a fraqueza 

das instituições de poder dentro da Colômbia possibilitaram a emergência do narcotráfico na segunda 

metade do século XX. A partir disso, é importante analisar como o Sistema Internacional têm lidado com 

a distribuição de narcóticos advindos da Colômbia e quais as suas consequências para com a segurança 

internacional. 

 Além de ser evidente a propagação de violência dentro da própria Colômbia, o narcotráfico era 

visto como uma ameaça para a comunidade internacional, como iremos ver na próxima sessão do 

presente policy brief. Veremos que ocorreram diversas tentativas ao longo do tempo no âmbito da 

Cooperação Internacional para a mitigação da produção e distribuição de drogas ilícitas na região 

andina.  

Para que isso seja possível, analisaremos medidas de apoio bilateral entre os Estados Unidos e 

a Colômbia partindo do mandato de Ronald Reagan (1981-1989), explicitando como sua doutrina se 

aproximava de seu antecessor – Richard Nixon. Entenderemos mais de perto o caráter bélico que 

ultrapassou diversos períodos de cooperação entre esses territórios, e de que modo os seguintes 

presidentes lidaram com o fracasso no âmbito da não diminuição da entrada de narcóticos em solo 

estadunidense e quais suas novas propostas de ação para lidar com a guerra às drogas. 
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A Cooperação Internacional antinarcóticos na Colômbia (1980-2020) 

 

Com a eclosão da Guerra Fria, a ordem na política internacional passou a ser pautada por uma 

disputa entre duas ideologias principais: de um lado, o comunismo defendido pela União Soviética, de 

outro lado, os Estados Unidos, em defensa do capitalismo. Era de interesse de ambos os líderes buscar 

apoio para suas ideologias no sistema internacional, por meio do alinhamento com outros países.  

A Colômbia, até então sob comando do então presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), 

demonstrava alinhamento político com Washington, mas passou a ser encarada como um território 

problemático sob a perspectiva da Casa Branca no que toca à agenda anti-narcóticos. O que antes era 

uma relação amistosa de apoio político, passou a ser vista como um perigo para os Estados Unidos 

(VIANA, 2009, p. 119). 

A partir do final da década de 1980, o então presidente norte-americano Ronald Reagan 

instituiu, em 1981, a chamada Lei de Autorização da Defesa Nacional (National Defense Authorization 

Act), impulsionando o financiamento de atividades que reafirmassem a luta antinarcótica tanto em 

território estadunidense quanto em outros países (VIANA, 2009, p. 123). Em complementação à referida 

Lei, em 8 de abril de 1986, a Casa Branca lançou o chamado National Security Decision Directive 221, 

documento em que reafirmava o caráter ameaçador das drogas ilícitas para a segurança nacional dos 

Estados Unidos, como podemos observar no trecho abaixo: 

Embora os efeitos domésticos das drogas sejam um problema social sério para 

os Estados Unidos e exijam a busca agressiva contínua de programas de 

aplicação da lei, saúde e redução da demanda, a ameaça à segurança nacional 

representada pelo comércio de drogas é particularmente séria fora das 

fronteiras dos EUA. (...) Embora esses problemas sejam endêmicos à maioria 

das nações atormentadas por narcóticos, seus efeitos são particularmente 

insidiosos para os Estados democráticos do Hemisfério Ocidental. (ESTADOS 

UNIDOS, 1986; tradução própria). 

A Diretiva ia além e definia os países produtores como o ponto focal de uma estratégia 

antinarcóticos entendida como a forma mais eficiente de combate dessa ameaça. Reforçava, ainda, a 

militarização como um dos principais meios de empreendimento dessa estratégia. A administração 

Reagan foi a primeira a associar as guerrilhas latino-americanas com o tráfico de cocaína, aprofundando 

o processo de securitização do narcotráfico que já havia sido anunciado por seu antecessor, Richard 

Nixon. Foi implementado, nesse momento, um trabalho conjunto entre o secretário da Defesa, o 

procurador-geral e o secretário de Estado norte-americano para a atuação das Forças Armadas norte-

americanas em operações antinarcóticos no exterior (MERCADANTE, 2018, p. 5). 
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 Podemos explicar a estratégia anti-drogas de Reagan dividindo-a em três partes: I) militarização, 

por meio da mobilização das Forças Armadas estadunidenses para atuação em territórios estrangeiros; 

II) estabelecimento do Tratado de Extradição, para garantir que os narcotraficantes não saíssem 

impunes; III) implementação do mecanismo de certificação, que objetivava pressionar outros Estados a 

cooperar na guerra às drogas, por meio da concessão de empréstimos e intercâmbios comerciais 

(VIANA, 2009, p. 126). Em outras palavras, aqueles Estados que optassem por não cooperar estariam 

sujeitos a sanções estadunidenses. 

Mais adiante, com o governo de George H. W. Bush durante os anos de 1989 e 1993 nos Estados 

Unidos, podemos notar um movimento de reafirmação do narcotráfico colombiano enquanto uma 

ameaça para o sistema internacional. No seu primeiro ano de mandato, Bush propôs uma nova 

estratégia de atuação, denominada International Counter Narcotics Strategy (também conhecida como 

Iniciativa Andina), que consolidava como prioridade o combate a produtos ilícitos no eixo da oferta 

(cultivo).  

 A Colômbia era considerada, dentre os países andinos, o “chifre das organizações de tráfico e as 

principais organizações de tráfico de drogas que eram destinadas aos EUA” (ESTADOS UNIDOS, 1989, p. 

2) e, nesse sentido, recebeu certa prioridade por parte dos Estados Unidos, traduzida principalmente 

em apoio financeiro e militar focado na diminuição do cultivo de narcóticos durante os anos 80. 

Vemos, portanto, que as iniciativas antinarcóticos lideradas pela Casa Branca na região andina 

e, em especial, na Colômbia apresentavam caráter fortemente militarizado. Se o governo Reagan 

reafirmou a “guerra às drogas” que já havia sido proposta por seu antecessor Richard Nixon, a 

administração de George H. W. Bush validou essa mesma linha, reproduzindo com ainda mais 

intensidade o caráter bélico da atuação norte americana na região andina. Tal quadro revela a 

negligência de tais governos por buscar soluções que abarcassem o desenvolvimento interno 

colombiano e de sua sociedade.  

Mesmo diante da intensa militarização promovida por Washington, o início dos anos 90 foi 

marcado por certo consenso na Colômbia de que a Iniciativa Andina de George H. W. Bush havia 

fracassado em termos de redução da entrada de cocaína em território norte-americano (VIANA, 2009, 

p. 128). Nesse sentido, a campanha de Bill Clinton (1993-2001) propunha rever as medidas adotadas no 

passado e tentar um novo plano de ação em conjunto com o governo colombiano. Em 1994, Clinton 

implementa uma nova política, a chamada National Drug Control Strategy, que reconhece a necessidade 

de mudar o modo com que a guerra às drogas estava sendo efetuada e propõe explorar também o lado 

da demanda por drogas em território norte-americano (MERCADANTE, 2018, p. 7). Ao mesmo tempo, a 

administração Clinton passa a condicionar a cooperação internacional em matéria anti-drogas, nos 

termos abaixo: 
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É do interesse nacional manter esse papel (continuar a liderar o esforço 

internacional no setor antidrogas) mas a assistência oferecida a outros países 

não será mais incondicional. Os Estados Unidos trabalharão em estreita 

colaboração com os países que demonstrarem vontade política e compromisso 

para empreender programas sérios de combate ao narcotráfico. No entanto, 

os países produtores e traficantes de drogas que não fizerem um esforço 

enfrentarão sanções econômicas e outras sanções cada vez mais graves, 

incluindo o uso mais agressivo do processo de certificação mandatado pelo 

Congresso que condiciona a assistência econômica e militar no desempenho 

antinarcóticos. (ESTADOS UNIDOS, 1994, p. 51; tradução própria) 

Bill Clinton propôs, portanto, a realocação dos recursos totais para abarcar também medidas 

domésticas voltadas à diminuição da demanda por narcóticos, como por exemplo por meio da 

prevenção e tratamento de usuários dependentes de drogas, mas isso não significou medidas políticas 

radicalmente diferentes de seus antecessores em sua essência; a doutrina de 1996 de Clinton, portanto, 

reafirmou os objetivos da estratégia antinarcóticos de seu antecessor político (VIANA, 2009, p. 129). 

Em março de 1998, a Assembleia Geral da ONU realizou uma reunião em que os países membros 

se comprometeram a acabar com o problema das drogas ilícitas em um período de dez anos, por meio 

da eliminação ou redução significativa das plantações ilícitas de coca, cannabis e ópio (ABIADA, 2014, p. 

87). 

Durante a sua campanha para presidente da Colômbia em 1998, Andrés Pastrana Arango já fazia 

as primeiras alusões do que se tornaria o Plano Colômbia. Nesse contexto, os guerrilheiros e seus 

inimigos, os paramilitares, haviam se tornado extremamente poderosos, suprindo o vácuo deixado pelo 

fim dos principais cartéis de drogas como senhores do narcotráfico (MENDEZ, 2017, p. 84). 

O Plano Colômbia foi elaborado enquanto um acordo bilateral entre a Colômbia e os Estados 

Unidos, sendo apoiado pelo então presidente norte-americano Bill Clinton no final dos anos de 1990. A 

estrutura dessa estratégia contava com três componentes principais: I) utilização de US$4 bilhões dos 

EUA para investimentos sociais em território colombiano; II) investimento de U$1,3 bilhões dos EUA em 

assistência técnica, militar e financeira para a erradicação e disseminação de drogas ilícitas para fora do 

país; III) Uso de US$1,7 bilhões advindos de países europeus para o auxílio nas negociações de paz. O 

Congresso norte-americano acabou aprovando US$1,3 bilhões ao todo, sendo 66% desse montante 

destinado à Colômbia e o restante dividido entre o Peru, o Equador e a Bolívia (SILVA, 2015, p. 125). 

Ao adentrar no século XXI, é possível notar que a Colômbia não havia superado os obstáculos 

trazidos pelo processo de narcotráfico, mesmo com inúmeras tentativas internacionais de intervenção 

na área. O país encontrava-se em um contexto de caos: 
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Com o narcotráfico como fenômeno consolidado, em um conflito entre três 

forças cujas fronteiras entre si eram tênues em função da disputa por capital e 

instrumentos de violência; com um Estado em desmonte, cujo último baluarte 

eram as Forças Armadas; com uma crise econômica, na qual a exportação de 

produtos psicoativos garantia a entrada de capital estrangeiro no país, e com o 

colapso da base agrícola, cuja última força era o cultivo de coca pelas guerrilhas, 

pelos grupos paramilitares ou pelos narcotraficantes. (CLOSS, 2017, p. 14) 

A partir disso, o eixo central da Guerra às Drogas, no momento conhecida como Estratégia 

Andina, passa a conter quatro principais metas: A) fortalecer as instituições políticas da Colômbia, Peru 

e Bolívia; B) assistir comercialmente e fiscalmente as sociedades de tais territórios, tendo em vista que 

a renda advinda do tráfico seria cortada; C) reforçar unidades militares e policiais destinadas ao combate 

ao tráfico de ilícitos nessas regiões; D) auxílio militar e policial para o desmonte de núcleos produtores 

de drogas (OSTOS; VILLA, 2005). 

Entretanto, como apontam José Manuel López de Abiada e Thomas Fisher (2014), “apesar dos 

gastos anuais estimados em US$1,2 bilhões a partir do ano 2000, o potencial de produção de cocaína 

permaneceu estável, mas as rotas de exportação e os atores mudaram.” (ABIADA; FISCHER, 2014, p. 88; 

tradução própria). 

A partir de 2001, George W. Bush assume o poder nos Estados Unidos, e decide partir para uma 

nova estratégia contra o problema das drogas na América Latina, implementando a Iniciativa Regional 

Andina. Sua estratégia consistia em um tripé: erradicação, assistência militar e desenvolvimento 

alternativo. Cerca de metade dos fundos de tal plano estavam destinados à Colômbia, visando cumprir 

algumas metas: 

(...) erradicação aérea de plantações de drogas; desenvolvimento alternativo; 

apoio logístico, hardware e treinamento para os batalhões antinarcóticos do 

Exército da Colômbia e a Polícia Nacional da Colômbia; programas sociais e 

econômicos, incluindo assistência a pessoas deslocadas internamente; e 

reforma judicial. O restante é para os outros seis países da região - Bolívia, 

Peru, Equador, Venezuela, Panamá e Brasil - para apoiar o desenvolvimento 

econômico e o estado de direito, bem como os esforços contínuos de controle 

de drogas, incluindo erradicação, interdição e conscientização sobre o uso de 

drogas. (AMATANGELO, 2005) 
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Sendo uma herança do período de governança de Bill Clinton, parte da estratégia de George W. 

Bush contava também com um processo de fumigação aérea5 das plantações de coca em território 

colombiano. Para o Programa de Controle de Drogas das Nações Unidas, a pulverização aérea de culturas 

de coca na Colômbia além de ser desumana e ineficaz, traz severos riscos ambientais para a região. O 

pacote estratégico de Bush então falhava ao abordar o crescimento da violência paramilitar e dos abusos 

dos direitos humanos associados ao focar de forma excessiva no lado da oferta pela droga ilícita. 

(AMATANGELO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: U.S. Department of State, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: U.S. Department of State, 2011. 

 

A partir de dados fornecidos em relatórios pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos 

em 2011, foi possível construir os gráficos acima. O primeiro gráfico representa a proporção de terras 

colombianas afetadas pelo processo de fumigação aérea entre o período de 1994 e 2000, durante os 

 
5 Processo de erradicação de plantações de coca por meio da utilização de compostos químicos em forma de aerossol, 
sendo transportados e lançados de aviões norte-americanos por cima do território colombiano.  
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mandatos de Bill Clinton e George W. Bush nos Estados Unidos. É possível salientar por meio de tal 

gráfico, entretanto, a ineficácia dessa tentativa de erradicação das plantações de coca. Durante o 

período em análise, houve um crescimento de mais de 60 mil hectares, o que representa mais do que 

100% do montante original no ano de 1994. 

 Já o gráfico em formato de disco nos mostra onde se localizavam as plantações de coca entre os 

anos 1999 e 2000 na Colômbia. Cerca de 39% da mesma se encontrava na região de Putumayo, no sul 

do país. A partir de uma iniciativa denominada “O empurrão para o sul da Colômbia” (The Push into 

Southern Colombia em inglês), as práticas de pulverização química concentraram-se em Putumayo, e 

então o governo de Álvaro Uribe Vélez na Colômbia comemorava pela temporária queda nos índices de 

produção da folha de coca, o que não durou muito tempo (ISACSON, 2015). 

 A Iniciativa Regional Andina de George W. Bush em colaboração com os governos de Andrés 

Pastrana Arango (1998-2002) e Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fracassou ao não abordar 

adequadamente as preocupações sobre abusos dos direitos humanos ou danos à saúde e ao meio 

ambiente nas operações de combate ao cultivo de coca, o que estaria atraindo os Estados Unidos para 

o conflito interno de mais de 30 anos na Colômbia e também minando as frágeis negociações de paz 

entre o governo e as guerrilhas (AMATANGELO, 2005), como destaca Bruce M. Bagley:  

Em agosto de 2002, o governo recém-empossado de Álvaro Uribe recebeu 

assistência adicional no combate às drogas de Washington e do governo 

George W. Bush após o terrorista de 11 de setembro ataques aos Estados 

Unidos. Apoiado por quase US$ 8 bilhões em ajuda dos EUA sob o Plano 

Colômbia ao longo de uma década, em 2010 o presidente colombiano Uribe e 

seu programa de “segurança democrática” conseguiram repelir os 

guerrilheiros das FARC e desmobilizar muitos - senão todos - do país bandos 

paramilitares e reduzem substancialmente os níveis astronômicos de violência 

relacionada às drogas no país. Apesar das realizações substanciais do Plano 

Colômbia e das políticas de “segurança democrática” do governo Uribe, a 

partir de 2010 a Colômbia continuou sendo a principal fonte de folha de coca 

e cocaína refinada nos Andes e a violência e a criminalidade relacionadas com 

as drogas pareciam estar mais uma vez no ascender. (BAGLEY, 2013, p. 101; 

tradução própria) 

 Como consequência não intencional da guerra contra as drogas travada pela Colômbia e pelos 

Estados Unidos, o tráfico de cocaína gradualmente mudou de região, indo para o norte, da Colômbia 

para o México. Esse acontecimento é conhecido como efeito balão, que podemos entender como sendo 

um movimento de “empurrar” para fora o cultivo da coca, fazendo com que a mesma se desloque para 

outro território, culminando no surgimento de novas rotas de cultivo e contrabando, como apresentado 
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por Christopher Doll e Robert Blasiak em Balloon Effects: Expect the Unexpected When Managing the 

Global Commons: 

Imagine um balão de plástico cheio de ar. Quando você o cutuca ou aperta, o 

ar é deslocado de uma área para outra. Remova a pressão e o ar flui de volta à 

sua posição original. Esta é a imagem simples dos “efeitos balão”, uma analogia 

para as pressões variáveis quando as políticas e as forças do mercado se 

combinam com estruturas de governança desiguais para produzir uma série de 

consequências não intencionais e muitas vezes desestabilizadoras. (…) As 

campanhas combinadas de erradicação da coca na Colômbia na década de 

1990 não resultaram em uma queda geral na produção de cocaína, mas sim no 

deslocamento do cultivo ilícito de coca para os Estados andinos vizinhos da 

Bolívia e do Peru. (…) Em teoria, os efeitos balão ocorrerão em pontos menos 

resistentes à pressão externa. No contexto de uma demanda mundial e 

mundial interconectada, isso sugere que o aumento dos esforços de 

monitoramento, controle ou interdição fará com que as atividades 

simplesmente mudem para áreas caracterizadas por uma governança fraca. 

Um estado falido, corrupção endêmica ou fronteiras internacionais longas e 

porosas fornecem condições ideais para o deslocamento de atividades ilícitas, 

o que por sua vez pode gerar mais instabilidade. (BLASIAK; DOLL, 2015) 

 Durante a administração de Barack Obama (2009-2017), foram estabelecidas diversas políticas 

no âmbito internacional para o combate do narcotráfico na Colômbia. A primeira medida significativa 

foi a concessão de apoio aos processos de paz na Colômbia, para além de um aumento de investimentos 

de U$300 milhões para U$400 milhões ao Plano Colômbia, que fornecera equipamento militar, 

treinamento e assistência econômica para o país em guerra civil (LANDLER, 2016). 

Para além disso, o então governante deu início a uma estratégia de ação de política externa 

conhecido como Peace Colombia, que tinha 3 principais pilares de atuação: (I) consolidação e expansão 

do progresso na área de segurança e combate ao narcotráfico com a reintegração das FARC na 

sociedade, (II) expansão do Estado e de suas instituições para garantir o Estado de Direito e as economias 

rurais e (III) promoção da justiça e serviços essenciais para vítimas do conflito armado colombiano (THE 

WHITE HOUSE, 2016). 

 Seu sucessor, Donald Trump, não apresentou mudanças significativas no que diz respeito à 

criação de uma nova estratégia de política externa para apoiar a Colômbia na superação de sua crise 

interna e a queda do narcotráfico. O suporte técnico e de treinamento para soldados em território 

colombiano foi mantido, assim como as práticas de fumigação das áreas de plantação de coca pela 

Colômbia, medida já existente em governos anteriores; a medida que leva destaque em sua 
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administração consiste, portanto, no apoio a indústria privada para o financiamento de projetos de 

infraestrutura na América Latina e na região do Caribe (WORLD BANK GROUP, 2018). 

 Até agora, foi possível traçar uma trajetória de tentativas de mitigação da produção e 

distribuição de cocaína advinda do território colombiano em sentido ao resto do globo a partir da 

atuação norte-americana em apoio a governantes da Colômbia desde 1980, que majoritariamente 

possuíam um caráter belicista focado para o lado da oferta de tal produto ilícito. 

A próxima etapa do atual policy brief será entender o outro lado da problemática do narcotráfico 

colombiano: a demanda pelas drogas. Trabalharemos, portanto, analisando políticas domésticas 

estadunidenses no âmbito da contenção da demanda por cocaína no intervalo de tempo de 1980 até 

2020. Por fim, será possível fazer um paralelo entre as medidas internas e externas, comparando-as para 

ver se os Estados Unidos enfrentaram o problema das drogas advindas da Colômbia de maneiras 

semelhante ou distinta quando mudamos o espectro de análise de um território doméstico para o 

internacional. 

 

As políticas domésticas de contenção da demanda por ilícitos nos EUA (1980-2020) 

 

 Por muitas décadas, a abordagem principal da guerra às drogas focou na dizimação da oferta de 

ilícitos por meio de tentativas de eliminação física de plantações e laboratórios produtores de drogas, o 

que se mostrou apenas marginalmente eficaz. Mesmo com todos os esforços estabelecidos em conjunto 

entre os Estados Unidos e a Colômbia, o consumo de tais produtos ilícitos não diminuiu 

significativamente e possui efeitos colaterais persistentes até os dias atuais. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, cerca de 68 mil indivíduos faleceram de overdose de cocaína no ano de 2019, computando um 

crescimento de mais de 22% em comparação com o ano de 2017 (SABAU, 2020).  

É preciso compreender, portanto, quais medidas foram estabelecidas no âmbito dos esforços 

para a diminuição não somente da oferta de cocaína, mas também da demanda estadunidense pelo 

produto advindo da Colômbia. O presente segmento trabalhará visando os esforços domésticos 

realizados dentro do território nacional norte-americano para com seus cidadãos, para ver se de fato 

podemos dizer que um esforço para a contenção do lado da demanda na guerra às drogas também foi 

efetivado e como podemos sugerir novas possibilidades de ação política para diminuir tal problemática 

no futuro. 

Durante o seu mandato de 1981 até 1989, o presidente Ronald Reagan realizou algumas 

medidas domésticas nos Estados Unidos no ímpeto da diminuição da demanda por narcóticos advindos 
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da Região Andina. Os seguintes parágrafos tratarão de tais providências, analisando as consequências 

das mesmas para com a guerra às drogas em solo estadunidense. 

“Just say no” – três palavras que simbolizaram uma emblemática campanha publicitária lançada 

na década de 1980 durante o governo de Reagan, estrelado pela então primeira dama norte-americana, 

Nancy Davis Reagan. A partir disso, a mensagem passada por tal feito político é a do deslocamento da 

responsabilidade do uso da droga para um âmbito pessoal, em vez de uma crise no aspecto de saúde 

pública norte americana (MCGRATH, 2016). Tal movimento ganhou atenção da mídia nacional 

estadunidense, contando com a participação de figuras relevantes de Hollywood, como por exemplo a 

cantora Whitney Houston e o ator Arnold Schwarzenegger. As ferramentas para que um indivíduo tome 

a decisão de não utilizar drogas, entretanto, não são desenvolvidas pelo governo nesse momento. 

Sob a mesma filosofia da campanha publicitária de Nancy Davis Reagan, surge o D.A.R.E. 

Program (Programa de educação sobre resistência ao uso de drogas), em 1983, como uma parceria entre 

o Departamento de Polícia de Los Angeles e o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, que logo se 

expandiu para o restante do país como forma de atuação nas escolas sobre a temática antinarcóticos 

(LANDMARK RECOVERY, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano seguinte, o Congresso norte americano aprovou a chamada The Comprehensive Crime 

Control Act (Lei de Controle Criminal Abrangente), que sancionou medidas de reforma do sistema de 

justiça criminal dos EUA para aqueles que estivessem envolvidos em crimes relacionados ao uso e 

distribuição de narcóticos em solo norte americano, como por exemplo o estabelecimento de prisão 

preventiva para indivíduos que fossem considerados suspeitos de cometer delitos relacionados a drogas 

e entorpecentes (CONGRESSO DOS EUA, 1984, p. 2).  

Em 1986, o Congresso dos EUA aprovou o ato denominado de Ato anti-abuso às drogas (Anti-

Drug Abuse Act), que alocou U$1,7 bilhões para a Guerra às drogas e também foi responsável por 

“Nosso trabalho nunca é fácil porque os criminosos da 
droga são engenhosos. Eles trabalham todos os dias para 
traçar uma maneira nova e melhor de roubar a vida de 
nossos filhos, assim como fizeram ao desenvolver essa nova 
droga, o crack. Para cada porta que fechamos, eles abrem 
uma nova porta para a morte.” - Nancy Davis Reagan, 1982 
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estabelecer sentenças de prisão mínimas para crimes relacionados a narcóticos, como foco no crack e 

na cocaína (BRITANNICA, 2020), o que fez com que o número de presos por crimes relacionados às 

drogas aumentasse significativamente durante a década de 1980 nos Estados Unidos. 

Embora as iniciativas propostas pelo governo Reagan para com o uso de drogas nos Estados 

Unidos diminuíssem, existem poucas evidências do sucesso de tais medidas. A abordagem voltada para 

a abstinência das drogas deixa de levar em consideração parte importante do problema – o tratamento 

de desintoxicação para usuários de drogas, além da importância de encarar a utilização de narcóticos 

enquanto uma questão de saúde pública, e não de escolha pessoal.  

Posteriormente, George H. W. Bush assume a presidência dos Estados Unidos em 1989, 

implementando outras medidas domésticas para contribuir na guerra às drogas, com uma estratégia 

com três características principais: a punição, a dissuasão e a intolerância; desse modo, Bush procurou 

punir os envolvidos pela comercialização e consumo de drogas, investindo cerca de U$1.5 bilhões nos 

gastos com a polícia federal (PEMBLETON, 2018). 

Como podemos notar em um discurso proferido em 5 de setembro de 1989, a administração 

Bush reafirma o caráter proibicionista de suas medidas políticas na guerra às drogas. Assim como seu 

antecessor, suas medidas tiveram como consequência um aumento significativo no número de presos 

relacionados a crimes de drogas, com pouca ênfase no aspecto de reabilitação da sociedade civil que 

era usuária dos narcóticos, como podemos notar no seguinte trecho do pronunciamento público de 

Bush: 

Estou propondo essa forma e permitir nosso amplo sistema de justiça criminal 

em toda a linha. Tanto no nível estadual local quanto no federal. Precisamos 

de mais prisões. Mais prisões, mais tribunais. Mais promotores. Portanto, esta 

noite estou solicitando todos juntos um aumento de quase um bilhão e meio 

de dólares nos gastos federais relacionados às drogas na aplicação da lei. 

(BUSH, 1989) 

Mais adiante, o governo Bill Clinton (1993-2001) deu uma nova face para as medidas domésticas 

de contenção de uso de narcóticos. Em primeiro momento, em março de 1994 foi estabelecida a 

chamada “3 Strikes Law” – que o nome faz referência para a prática esportiva de basebol. Mas o que de 

fato significou a implementação dessa lei? Isso iremos descobrir agora. 

 Fazendo parte da estratégia antiviolência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos na 

década de 1990, a 3 Stikes Law possibilitou com que fosse mais fácil aprisionar indivíduos que já tivessem 

cometido algum crime no passado, funcionando da seguinte maneira: indivíduos que já tivessem sido 

condenados por mais de dois crimes graves no passado agora poderiam ser alvos de prisão perpétua em 

sua 3ª infração (WHITLEY, 1994, p. 6).  
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 Para além disso, Bill Clinton também expandiu o programa Escolas Seguras e Livres de Drogas, 

criado em momentos anteriores a seu mandato, além de assegurar uma maior fiscalização nas fronteiras 

dos Estados Unidos para tentar mitigar a entrada de droga advinda da Região Andina. Ademais, o então 

presidente também estabeleceu o chamado Drug-Free Communities (DFC) Support Program em 

1997, visando a mobilização de líderes comunitários para investigar e propor soluções para áreas da 

sociedade estadunidense em que a presença do uso de drogas era sobressalente (CDC, 1997). Podemos 

ver, mais uma vez, medidas majoritariamente focadas no âmbito punitivo do uso de drogas, sem pensar 

no escopo de reabilitação e tratamento de usuários de narcóticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando George W. Bush assume o poder em 2001, os planos de ação domésticos não oscilam 

muito, se o compararmos com seus antecessores na presidência. O mesmo passa a relacionar o 

problema das drogas com o terrorismo internacional, criando uma relação entre tais movimentos, logo, 

lutar contra as drogas seria lutar contra o terrorismo: 

Você sabe, me perguntam o tempo todo, como posso ajudar na luta contra o 

terrorismo? O que posso fazer, o que posso fazer como cidadão para defender 

a América? Bem, uma coisa que você pode fazer é não comprar drogas ilegais. 

Não se engane, se você está comprando drogas ilegais na América, é provável 

que o dinheiro acabe nas mãos de organizações terroristas. Pense no Taleban 

no Afeganistão – 70% do comércio mundial de ópio veio do Afeganistão, 

resultando em uma renda significativa para o Taleban, uma quantia 

significativa de dinheiro para as pessoas que estavam abrigando, alimentando 

e escondendo aqueles que atacaram e mataram milhares de inocentes 

Americanos em 11 de setembro. Quando lutamos contra as drogas, lutamos 

contra o terror. (BUSH, 2002; tradução própria) 

“Aqueles que cometem crimes devem ser punidos, e 
aqueles que cometem crimes violentos repetidos devem 
ser informados de que quando você cometer um terceiro 
crime violento, você será preso e preso para sempre... três 
rebatidas e você está fora” – Bill Clinton, 1994 
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Nesse momento, no ano de 2002 Bush apoia também um aumento de 6% no orçamento federal 

destinado para o tratamento e reabilitação de usuários de drogas, uma medida que havia sido 

negligenciada nos governos anteriores (BUSH, 2002). Além disso, continuou apoiando programas já 

existentes voltados para a educação e prevenção do uso de narcóticos, como por exemplo o D.A.R.E. 

Program. 

 Barack Obama assume a presidência em 2009 e governou até 2017 com uma nova linha de 

raciocínio para a luta doméstica às drogas. Tal presidente passa a enxergar essa questão não mais sobre 

a lente punitiva da justiça criminal, mas agora com o foco voltado para programas de saúde pública nos 

Estados Unidos (THE WHITE HOUSE, 2009). 

 O então presidente propôs políticas antinarcóticos na seguinte linha de raciocínio: fornecimento 

de perdão de penas extensas de crimes de drogas por meio da eliminação da disparidade de condenação 

entre o crack e a cocaína em pó, reversão da posição proibicionista do governo federal acerca do uso da 

maconha medicinal e estabelecimento de esforços de tratamento e prevenção do uso de drogas 

(YOUNGERS, 2011, p. 2). Ademais, Barack Obama optou por não mais utilizar o termo “Guerra às 

Drogas”, tendo em vista que o mesmo teria uma conotação muito violenta trazida pelo passado de seus 

antecessores políticos. 

 Pela primeira vez, então, podemos notar esforços de uma nova visão do problema das drogas: 

a compreensão de que o endurecimento do sistema judiciário não seria suficiente para conter a 

demanda por narcóticos e que o consumo de drogas seria uma questão de saúde pública, não mais 

escolha individual, como proposto por diversos presidentes do durante o século XX, que foram 

trabalhados nos parágrafos anteriores desse mesmo policy brief. 

 O mais recente ex-presidente norte-americano, Donald Trump (2017-2020) apresentou diversos 

posicionamentos controversos acerca da temática de drogas nos Estados Unidos. Como exemplo disso, 

podemos citar seus planos de criar um muro na fronteira entre os EUA e o México, tendo em vista que 

o mesmo considerava que o movimento imigratório ilegal nessa região contribuía para a entrada de 

drogas em solo estadunidense (TIMM, 2021). 

Apresentando um posicionamento radical, Donald Trump então defendeu a pena de morte para 

traficantes de drogas no início de seu mandato, com as seguintes palavras: “Se não formos duros com 

os traficantes de drogas, estaremos perdendo nosso tempo. E essa resistência inclui a pena de morte." 

(CNN, 2018). Os argumentos trazidos pelo então presidente norte americano preocuparam diversos 

setores da sociedade americana e do governo, que consideraram sua abordagem muito radical. 

 Nesse sentido, a administração de Trump decidiu focar no combate às drogas concentrando-se 

na aplicação rígida da lei e de mecanismos de punição para os envolvidos com o uso e distribuição de 
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drogas, além da preocupação com a fronteira sul do país, para impedir a entrada de narcóticos em 

território estadunidense, sem dar atenção suficiente para o aumento de leitos em hospitais 

especializados em reabilitação de usuários de drogas (SULLIVAN, 2018). 

 

 
Recomendações 

  

Como foi possível ver durante a argumentação apresentada nas seções anteriores da presente 

pesquisa, diversas iniciativas foram propostas para combater o narcotráfico, tanto no âmbito de atuação 

bilateral EUA-Colômbia como medidas domésticas em solo estadunidense voltadas à diminuição da 

demanda por narcóticos advindos da Região Andina. Desde os primeiros contornos da ‘guerra às drogas’, 

durante o governo Nixon, os governos presidenciais dos Estados Unidos agiram em conjunto com suas 

contrapartes na Colômbia com o objetivo de diminuir a oferta de substâncias psicoativas para o restante 

do mundo. 

 Após décadas transcorridas, entretanto, a problemática das drogas segue persistindo na 

sociedade americana e colombiana. Desde o governo Nixon, a política externa norte-americana se 

concentrou majoritariamente em um caráter belicista de ação conjunta com a Colômbia. Bilhões de 

dólares foram investidos no treinamento e capacitação de soldados e práticas de fumigação de 

plantações de coca pela Colômbia. Pouca atenção foi dada para as vítimas do conflito armado na 

Colômbia, para aqueles que sofrem há décadas com o conflito armado do qual o narcotráfico é parte e 

que não possuem uma infraestrutura econômica sólida para subsistir sem que se envolvam com o 

empreendimento lucrativo proposto pelo narcotráfico. 

 Analisando a perspectiva doméstica dos Estados Unidos, podemos notar que as políticas 

internas de diminuição da demanda por drogas concentraram-se, por muito tempo, em um caráter 

proibicionista de tomada de decisão, tratando a utilização de drogas como um fracasso pessoal, e não 

um problema de saúde pública norte-americana, sobrecarregando o sistema judiciário e não 

promovendo a diminuição de fato no número de usuários de drogas nos Estados Unidos. A partir disso, 

apresento as seguintes recomendações: 

I. Transparência quanto à utilização de recursos em território colombiano: a busca por dados 

quantitativos a respeito dos recursos financeiros destinados pelos Estados Unidos à 

Colômbia é de grande facilidade, sendo tais cifras disponíveis ao público em documentos 

oficiais do Governo Federal estadunidense. A maneira com que os dólares chegam e são 

investidos na Colômbia, entretanto, não é de fácil acesso. Considerando que a análise 
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quantitativa de recursos financeiros não nos garante que esses montantes estão sendo 

qualitativamente utilizados na Colômbia, é fundamental que sejam criados mecanismos de 

fiscalização junto à Receita Federal colombiana a esse respeito. Somente por meio da 

transparência com relação a esses e outros aspectos será possível que a sociedade civil 

estadunidense e colombiana pressionem seus governos para mudar o quadro analisado 

neste policy brief. 

II. Criação de programas gratuitos de reabilitação para usuários de drogas nos Estados 

Unidos: desde o governo Reagan até a Presidência de George W. Bush, é possível destacar 

um caráter proibicionista nas medidas domésticas de contenção de demanda por narcóticos 

nos Estados Unidos. É preciso trazer a responsabilidade da utilização e compra de drogas 

para a esfera de saúde pública, deixando de lado a mentalidade de “Just Say No” proposta 

em campanhas publicitárias do governo norte-americano na década de 1980, que têm 

acompanhado a política interna estadunidense até hoje.  

III. Estabelecimento de incentivos econômicos para comunidades fragilizadas na Colômbia: 

atuação conjunta com líderes de entidades ativistas de Direitos Humanos na sociedade civil 

para analisar e auxiliar àqueles que mais sofreram e até hoje são impactados não somente 

pelo narcotráfico e pelo conflito armado colombiano, mas também por medidas de 

fumigação das plantações de coca, que possuem elevado risco ambiental e para a saúde 

humana. 
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