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MAIS RECENTE PAÍS A DESCRIMINALIZAR A MACONHA, A ILHA DO CARIBE SE ADAPTA A NOVA REALIDADE,
MAS ERVA AINDA SEGUE MARGINAL E É VENDIDA COM PREÇOS BEM DISTINTOS PARA LOCAIS E TURISTAS
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Um rastafári fuma um
cigarro de maconha,
na perfieria de
Kingston. Para a
religião rasta, a
ganja, como eles
se referem à erva,
é sagrada

DANIEL CAMARGOS
ingston, Montego Bay e Nine Mile
(Jamaica) – Uma turista belga demonstra dificuldade em acender um graúdo cigarro de maconha. Faz um túnel com as
mãos para evitar o vento, mas desiste e
pede ajuda a outro compatriota mais jovem que integra o grupo. Com uma tragada forte, o jovem carbura o baseado e a senhora – que aparenta ser uma singela avó
de família – inala a fumaça da erva, chamada pelos jamaicanos de ganja. O baseado na mão dela é apenas um entre os vários acesos no mausoléu de Bob Marley,
na vila de Nine Mile, no condado de Sant
Ann, um dos 14 do país caribenho. Para
quem sai de Montego Bay, o paraíso turístico do país, o acesso ao mausoléu da lenda do reggae inclui uma estrada estreitíssima e sinuosa. A única forma de o motorista avisar a existência para um possível
carro que surge após a curva na direção
contrária é buzinar freneticamente.
A tensão provocada no caminho camicase talvez ajude a entender o mercado
frenético de maconha na porta do mausoléu, pois, depois do sufoco, muitos querem
apenas relaxar e desanuviar a mente. Mas
outras razões não faltam. Os turistas estão
na Jamaica, terra do reggae, dos rastafáris,
do maior exportador de maconha para os
Estados Unidos e onde a ganja é assunto
presente entre a população, que discorre
sobre os diferentes tipos, sabores e texturas. É como um mineiro de Salinas que fala dos aromas da cachaça ou um francês de
Bordeaux filosofa sobre o retrogosto do vinho. Mas o mais importante: desde o início do mês passado a erva foi descriminalizada. Cada jamaicano pode portar 57 gramas e plantar até cinco pés da erva.
O que aconteceu na Jamaica é diferente
do que ocorre no Uruguai. Durante o governo do ex-presidente José Mujica, nossos
vizinhos foram os primeiros do mundo a
legalizar a droga. Lá, qualquer cidadão pode
plantar e usar. Se preferir, pode comprar de
um mercado regulado – e taxado – pelo governo. Vários outros países já descriminalizaram a maconha, mas o que distingue a
Jamaica é a quantidade permitida: 57 gramas ante a 5 gramas na Holanda, 8 gramas
no Peru ou 20 gramas na Colômbia, por
exemplo (veja mapa na página 14).
A montanhosa região de Nine Mile, onde Bob Marley nasceu, é uma das principais produtoras de ganja. Os pés de maco-

tas vivem uma vida quase pastoril, longe
da febre capitalista. Não cortam o cabelo e
fazem o penteado que recebeu o nome do
movimento, evitam aparar a barba, seguem uma dieta vegetariana e não usam
drogas (a ganja não é um narcótico para
eles, é claro!) e adoram Jah, deus que teria
reencarnado no imperador etíope Haile
Selassie I (1892-1975).

PACOTEIRA

57 gramas
É a quantidade de maconha permitida
pela nova legislação jamaicana, a maior
entre todos os países que já
descriminalizaram a erva

nha são plantados entre outras culturas para escapar das patrulhas aéreas. “Se eles não
fiscalizavam para valer antes, com a nova
lei vão fiscalizar menos ainda”, diz um dos
motoristas que aguarda um grupo de turistas na porta do mausoléu de Marley. A
descriminalização não permite a venda e
nem a produção em larga escala, sendo tolerado apenas para o consumo próprio.
Na estrada sinuosa em frente ao mausoléu, os vendedores oferecem cigarros
enrolados. Começam pedindo US$ 20 por
unidade. Se o cliente acha caro, a negociação é aberta e um cigarro pode ser vendido
até por US$ 5. Vale destacar que o valor é
uma cotação turística para a erva. No mercado real, de jamaicano para jamaicano, os
preços são bem menos inflados.
Na periferia de Kingston, a capital do
país, a reportagem do Estado de Minas
presencia a compra de um pacote de maconha por US$ 5. A quantidade é suficiente para enrolar cerca de oito cigarros generosos como os vendidos em Nine Mile.
O local fica próximo ao gueto de River
View e sem a ajuda de um jamaicano é
praticamente impossível para um turista chegar ao ponto.
Os tipos mais comuns da maconha jamaicana são white ice, kush, purle skunk,
mangonani (com leve cheiro de manga) e
sensimilla, esta última a preferida de Bob
Marley. A ganja é vendida da forma que é
colhida, com a erva no galho e sem aditivos químicos comuns na maconha vendida no Brasil – a maior parte de procedência do Paraguai.

POBREZA E VIOLÊNCIA Kingston tem qua-

se 1 milhão de habitantes, mais de um terço dos 2,8 milhões de moradores do país.
A cidade não é um ponto turístico. Longe

CENTRO DE EXCELÊNCIA Após a descrimi-

Um pacote é vendido nas ruas da capital
jamaicana por US$ 5, equivalente a R$ 16

disso. Há quatro anos, foi tomada por uma
onda de violência que deixou mais de 30
mortos em confrontos entre traficantes e
policiais. O aeroporto da capital chegou a
ser fechado. Nas ruas do Centro da cidade,
o taxista aponta para uma parede ainda
marcada por crivos de bala.
O Centro é próximo de Trenchtown, a favela onde Bob Marley cresceu. No gueto,
quem desembarca do carro com máquina
fotográfica a tiracolo é rapidamente abordado por alguém pedindo uma gorjeta. A
nota de US$ 1 é a senha para que um senhor
com cabelo rastafári sorria para a lente.
Trenchtown é citada por Marley nas
clássicas Trenchtown rock e No woman no
cry. Era lá que havia um terreno onde ele
costumava se sentar observando os hipócritas misturados com as boas pessoas, como cantou no trecho de sua canção mais
famosa:“Say I remember when we used to
sit / In a government yard in Trenchtown /
Observing the hypocrites / As they would
mingle with the good people we meet”.
Hipocrisia, aliás, é uma boa palavra para explicar por que a maconha era criminalizada na Jamaica baseada em uma lei
de 1948. A erva é considerada sagrada para
o movimento religioso rastafári, surgido
na ilha do Caribe na década de 1920. Os ras-

nalização, os planos jamaicanos são ambiciosos. O Ministério da Justiça revelou, em
comunicado oficial, que a descriminalização abre caminho para a criação de uma indústria legítima de maconha medicinal,
com oportunidades e benefícios econômicos significativos. Em novembro, o país sediará pela primeira vez a Copa da Maconha
(Cannabis Cup), um torneio para eleger as
melhores cepas das plantas. Será realizado
em Negril, no litoral Oeste da ilha.
“Se a Jamaica quer se posicionar como
um centro de excelência para a pesquisa
da ganja, o país deve ser o lugar de pesquisa e desenvolvimento da ganja”, já declarou o ministro de Ciência, Tecnologia,
Energia e Mineração, Phillip Paulwell.
Uma das maiores universidades do país,
a University of the West Indies (UWI) conseguiu licença para plantar maconha e criou
um grupo para o estudo da erva, o Cannabis
Research Institute. O propósito inicial é
identificar os diferentes tipos da planta e como eles interagem com o corpo humano,
além dos produtos derivados da Cannabis.
“O trabalho do instituto vai ter também um
impactoeconômicodiretonospequenosfazendeiros da Jamaica, pois alguns serão contratados para produzir plantas de maconha
para as pesquisas”, informa o diretor de comunicação da UWI, Carroll Edwards.

Se a Jamaica quer se posicionar
como um centro de excelência
para a pesquisa da ganja, o país
deve ser o lugar de pesquisa e
desenvolvimento da ganja’’
■ Phillip Paulwell, ministro de Ciência, Tecnologia,
Energia e Mineração da Jamaica
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APESAR DE ONIPRESENTE NO DIA A DIA DA ILHA CARIBENHA, A MACONHA DIVIDE VISITANTES ENTRE
OS QUE CONSOMEM E OS QUE A REJEITAM. AGÊNCIA JAMAICANA EVITA ASSOCIAR O PAÍS À ERVA
FOTOS: DANIEL CAMARGOS/EM

DANIEL CAMARGOS
Montego Bay e Nine Mile (Jamaica) – Fora dos roteiros oficiais é
possível contratar um tour por fazendas com plantação de maconha,
que inclui degustação de diferentes
tipos de erva e até de cupcackes preparados com ganja. O passeio é feito
por motoristas e podem ter a duração de até um dia. Em Montego Bay,
custa US$ 200.
Dois meses após a lei da descriminalização, a ganja é quase onipresente na
Jamaica. Na área de desembarque do
aeroporto de Mobay, como Montego
Bay é chamada pelos moradores, o
principal ponto de chegada dos turistas
ao país, ou na praça principal da cidade,
a Sam Sharpe Square. Basta olhar para
o lado com um jeito de quem procura
algo que rapidamente aparece a oferta:
“Marijuana? Ganja?”.
No Condado de Sant Ann, próximo
a Nine Mile, na beira da estrada, um pé
de maconha cresce vicejante fora de
qualquer propriedade privada. Nas lojas dos resorts luxuosos é possível encontrar os artefatos necessários para
enrolar um baseado. São vendidos diferentes tipos de sedas (papel para enrolar a erva), dichavadores (usados para
triturar a erva e facilitar a feitura do cigarro) e isqueiros com desenhos de folha de maconha.
Apesar do apelo, a Jamaica não

quer atrair fluxo de turistas apreciadores de Cannabis. “Essa é uma questão fora de tópico, pois brasileiro associa maconha com pobreza e violência. Nos nossos guias nem abordamos
esse assunto”, garante a representante do Jamaica Tourist Board (JTB) no
Brasil, Luciana Alonso. Anualmente
entre 3,5 mil e 4 mil brasileiros visitam a Jamaica e o JTB – órgão vinculado ao Ministério do Turismo da Jamaica – estima que esse número pode crescer até 15% neste ano.
Porém, a descriminalização não deve ter nenhuma influência. “Nosso público é com maior poder aquisitivo e
não tem esse interesse”, entende Luciana. O público-alvo do JTB são casais em
lua de mel que buscam resorts luxuo-

sos nas praias de Montego Bay, Negril
e Ocho Rios. “Muitas bandeiras hoteleiras estão investindo no país e estão
surgindo outras opções, além dos resorts com modalidade all inclusive”,
detalha Luciana.
A Holanda, que descriminalizou a
maconha em 1976, passou recentemente por alterações na regulamentação. Antes permitia aos turistas a consumirem nos coffeshops. Com a alteração nas regras, em 2013, a grande
maioria dos coffeshops só permitem a
venda para holandeses. Porém, com
receio do impacto da medida na economia do país, algumas cidades, entre
elas a capital Amsterdã, seguiram comercializando a erva para turistas. Um
em cada três dos 7 milhões de turistas

que visitam Amsterdã anualmente
compram maconha em algum coffeeshop da cidade.
A estratégia do representante do turismo jamaicano no Brasil pode dispensar um mercado volumoso. De
acordo com o Levantamento Nacional
de Álcool e Drogas, realizado pelo governo federal em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 8 milhões de brasileiros já fumaram maconha e aproximadamente 1,5
milhão fuma diariamente.

Como não é misturada com qualquer
produto químico, a erva é mais pura

Bolinhos preparados com maconha são
vendidos em bar por US$ 10 a unidade

Detalhe de plantação, em fazenda,
próxima ao Centro de Montego Bay

A ERVA MUNDO AFORA
CANADÁ

Primeiro país a
A lei federal proíbe a
permitir legalmente
maconha, porém, vários o uso para fins
estados têm regulação
medicinais. O cultivo
própria, como Alasca,
e o consumo é legal
Colorado e Washington,
mediante receita
além de Washington D.C, médica e autorização
locais onde o uso e cultivo do governo. Uso,
pessoais são autorizados venda e consumo
mediante licença estadual. não medicinal ainda
Em vários outros estados, são crime.
a posse é descriminalizada
e o consumo pessoal e
medicinal é autorizado,
mas cultivo e venda
seguem ilegais.

LIDERANÇA LATINA Além de o Uruguai

ser o único país em que a maconha é
legalizada, outros países latinos como
Argentina, Peru e Colômbia já descriminalizaram o uso da erva. A postura
dos latinos é de vanguarda no debate
do assunto. Um dos principais centros
de discussão é a Comissão LatinoAmericana sobre Drogas e Democracia, iniciativa dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, do Brasil;
César Gaviria, da Colômbia; e Ernesto
Zedillo, do México, entre outros nomes de peso.
O grupo sugere que a saída está em
enfocar o consumo de drogas como
um tema de saúde pública e em trabalhar na redução do uso – o que ajudaria
a diminuir a produção e a desmantelar
redes de traficantes. O tema continua a
provocar debate nos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU), que prioriza a repressão para lidar com o tema. O relatório Drogas e democracia: rumo a
uma mudança de paradigma foi apresentado pela comissão na sede da ONU
e deixou claro que as políticas repressivas de combate às drogas na América
Latina fracassaram.

PORTUGAL

VEJA COMO OS PAÍSES LEGISLAM A RESPEITO DA MACONHA:
ESTADOS
UNIDOS

Turista europeia posa para foto diante do mausoléu de Bob Marley, em Nine Mile

ITÁLIA

FRANÇA
A legislação
é rigorosa e
a posse de
qualquer
quantidade
é punida
com prisão.

INGLATERRA
Se uma pessoa
for pega com
pequena
quantidade de
maconha por
três vezes pode
ser presa.

ESPANHA
SUÍÇA
O uso é
descriminalizado
em pequenas
quantidades,
mas ainda
segue ilegal.

Após ser pioneira na venda de maconha
em coffeshops, o governo endureceu a
regulamentação e limita a venda e posse
a apenas 5g com fiscalização rigorosa e
também impediu que turistas comprem
a droga, com exceção de Amsterdã.
Além disso, passou a fiscalizar os
locais de cultivo, dificultando o
abastecimento dos coffeeshops.

Mais recente país a descriminalizar a maconha.
Desde o final de fevereiro, o jamaicano pode
portar até 56,7g da erva sem cometer crime e
plantar até cinco pés. A erva também foi liberada
para fins religiosos pelos rastafáris.

COLÔMBIA
É permitido portar até 20g, mas o cultivo, venda e
transporte de grandes quantidades segue ilegal.

PERU
É permitido portar até 8g sem pena,
mas cultivo e venda são proibidos.

ARGENTINA
O consumo de pequenas quantidades em locais
privados é permitido, mas cultivo e venda de
grandes quantidades é crime.

URUGUAI

RÚSSIA
O uso é
descriminalizado
em pequenas
quantidades, mas
ainda segue ilegal.

● O Projeto de Lei (PL) mais recente
tratando da legalização da maconha no
Brasil é o 7187, do ano passado,
apresentado pelo deputado federal Jean
Wyllis (PSOL-RJ). O projeto foi anexado a
outro já existente, de autoria do deputado
federal Eurico Júnior (PV-RJ). O artigo 7º do
PL de Wyllis prevê o plantio, o cultivo e a
colheita de plantas de Cannabis destinadas
ao consumo pessoal ou compartilhado no
domicílio de até seis plantas maduras e seis
plantas imaturas por indivíduo. Quem
colher até um máximo de 480 gramas,
segundo o texto do PL, ficará isento de
registro, inspeção e fiscalização que o
projeto prevê.
● A proposição está pronta para ser
apreciada no plenário e prevê ainda, no
artigo 8º, a possibilidade clubes de
cultivadores, com no máximo 45 sócios e
que podem plantar até 540 plantas,
sendo metade madura e outra metade
imatura e a colheita anual não poderá
exceder 21,6 quilos. Na justificativa do
projeto, o deputado detalha: “A
criminalização não produz qualquer
benefício à sociedade nem sequer naquilo
que implicitamente promete. Alguns,
ingenuamente, ainda acreditam que a
simples proibição impede que alguém
faça uso de alguma substância, mas está
provado que isso não acontece”.

JAMAICA

Pioneiro na legalização da venda, cultivo e distribuição.
Todas as etaspas são reguladas pelo Estado. A lei é de
dezembro de 2013 e começou a vigorar no ano passado. Os
maiores de 18 anos podem comprar até 40g da erva
vendida em farmácias, com o controle do Estado. Os
uruguaios também podem plantar até seis mudas e os
estabelecimentos comerciais cadastrados até 99 plantas.

A LEGALIZAÇÃO BRASILEIRA

HOLANDA

BRASIL
A lei foi alterada em 2006, abrandando a pena para quem faz uso
pessoal. Apesar de não prever prisão, pode punir com advertência,
serviço comunitário e até aulas sobre efeitos da droga para quem é
flagrado com pequena quantidade de maconha. A venda e o
transporte são considerados tráfico de drogas e a pena pode
chegar até a 15 anos de prisão.

● O texto aponta que o consumo de
drogas não foi reduzido pela criminalização
e que o resultado das políticas
proibicionistas são crime organizado,
violência, corrupção policial, mortes,
criminalização de jovens, presídios lotados
e drogas de má qualidade, sem
pagamento de impostos. O caminho,
segundo justifica o deputado, é outro:
“Regular o consumo é tirar o usuário
recreativo da inútil marginalidade e
estigmatização. Regular a venda e permitir
a esse usuário que produza o suficiente
para seu próprio consumo é reduzir a
influência do traficante e, portanto, reduzir
a violência, a criminalidade, a
marginalidade e a morte. Este projeto dá
um primeiro passo nesse sentido, que
esperamos não seja o último”.

