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Em 1972, a Holanda fincava um marco ao 

começar a vender maconha de excelente 

qualidade em seus lendários coffee 

shops. Agora a vanguarda da cultura de 

tóxicos mudou-se para o hemisfério sul – 

e a Bolívia invade a cena, com o primeiro 

“cocaine bar” do mundo! Nosso repórter 

foi farejar o futuro do “turismo de drogas”

vai
uma
coca?

por Jonathan Franklin      fo
tos Morten Andersen
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E
sta noite temos dois 
tipos de cocaína: 
a normal, por 100 
bolivianos a grama, e a 
forte, por 150 [bolivianos] 

a grama”, diz o garçom, após 
anotar nossos pedidos de bebida. 
Como qualquer um neste bar de 
La Paz sabe, ele está apenas nos 
oferecendo o prato principal: 
puro “Pó do Poder” boliviano. 
Digo que quero dois gramas da 
“da boa”, duas doses de rum e 
uma Coca-Cola – e as garrafinhas 
d’água serão por conta da casa.

O garçom retorna, abaixa a 
bandeja e coloca uma caixa de 
CD preta vazia no meio da mesa. 
Ao lado estão dois canudos e 
dois pequenos pacotes. Ele ajeita 
as coisas de forma tão casual 
que mais parece estar servindo 
sanduíche e fritas. Quando 
volta para o bar, eu me recosto 
e admiro a cena – são mesas e 
mais mesas cheias de mochileiros 
jovens e falantes, muitos em 
viagem pela América do Sul há meses, talvez  
tirando um ano de férias, ou esperando para 
começar em outro emprego, ou simplesmente 
fugindo do hemisfério norte para curtir as belezas 
da América Latina.

clientela internacional
Aqui em La Paz, a 3.900 metros de altitude, onde 

dois lances de escada fazem seu coração 
bater apressado como um beija-flor, fica 
talvez o mais autêntico bar do continente 
– o Route 36. O primeiro “cocaine bar” do 
mundo. Um lounge semiunderground, 
onde fotos são expressamente proibidas, 
mas a cocaína rola em toda parte. Nós 
conseguimos entrar com uma câmera 
– as fotografias dessa reportagem 
foram tiradas por baixo dos panos, são 
provavelmente as primeiras imagens 
a serem publicadas desse mundo 
totalmente novo.

Ao meu lado há uma mesa com rapazes 
de Liverpool, uma enfermeira americana, 
uma matilha de australianos que não 
largam seus canudos e Jamie, um garçom 
de cabelos ruivos encaracolados, louco 
para encontrar uma gringa chapadona 
para levá-la ao cavernoso andar de 
cima, com misteriosas luzes vermelhas. 
(Misteriosas só até eu fuçar por lá e 
descobrir que, apesar de parecer um 

as fotos foram tiradas às 
escondidas: são as primeiras 
publicadas desse mundo novococa?

[+]

Clientes do Route 36 
em ação: dois tipos 

de pó no cardápio  

“

Em segundo plano, bandeira 
brasileira, assinada por 

visitantes brasileiros
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quarto de motel para rapidinhas, o recinto na 
verdade serve para se fumar maconha, também 
vendida a preços razoáveis pela casa, e que por 
uma dessas regras incompreensíveis da vida 
não pode ser fumada no andar de baixo.)

De volta ao térreo, a balada rola solta. Hits 
dançantes da Madonna e dos Bee Gees, um 
pouco de Manu Chao (quase “música local”, já 
que ele é meio-boliviano), rock retrô dos Rolling 
Stones e Credence Clearwater, tudo iluminado 
por um globo que banha esporadicamente 
a sala com luzes verdes e vermelhas. Todas 
as mesas têm velas, um carregamento de 
garrafinhas d’água e o que mais cada um 
desejar beber – por R$ 8 o drinque. No canto, 
um setor de jogos de tabuleiros que inclui 
xadrez, gamão e um daqueles passatempos no 
qual uma mão firme precisa empilhar peças 
até que toda a estrutura entre em colapso. Não 
fosse pelas cabeças que se abaixam o tempo 
todo, como garças catando mariscos, você 
nunca diria que uma enorme quantidade de 
cocaína está sendo ingerida no local. 

do Sul”, conta. É provavelmente um exagero, dadas 
as animadas cenas noturnas de Bogotá e São Paulo, 
mas, se não é necessariamente o melhor, com 
certeza o Route 36 é o mais bizarro e audacioso bar 
do continente.  

O bar tem um clima pacífico. Sem viciados 
agressivos. Sem rostos ameaçadores ou medo de que 
alguém seja pego – “o proprietário pagou todas as 
pessoas certas”, diz um garçom, sorrindo. Ainda 
que a cocaína seja totalmente ilegal na Bolívia, 
este e outros clubes similares se estabeleceram e 
formaram o esqueleto de uma indústria formal, que 
todo ano atrai milhares de viajantes interessados 

A maior prisão da Bolívia – San Pedro – tem 1.500 
presos, praticamente nenhum guarda e uma 
fábrica de cocaína. Isso mesmo. A “Prisão do Pó” 
ficou tão famosa que turistas se acumulam do lado 
de fora de suas paredes para subornar alguém e 
conseguir entrar – e dentro poder comprar sem 
problemas pura cocaína boliviana por 6 euros o 
grama. Até o respeitável guia Lonely Planet traz 
instruções sobre como entrar em San Pedro.

Todo ano centenas de turistas pagam entre 4 e 40 
euros (dependendo das táticas de negociação e 
do preço de suas roupas) por uma visita guiada a 
esse submundo, no centro de La Paz. No começo 
do passeio você vê detentos trabalhando – porque 
aqui os prisioneiros pagam para ter uma cela, o 
que significa que uns precisam ser cozinheiros, 
outros faxineiros... Alguns costuram roupas. Um 
grupo tem até uma horta. E existem os traficantes.

Em San Pedro, a cocaína bruta é fervida usando-se 
receitas caseiras que envolvem suco de limão, nos 
estágios iniciais, e raspas de tinta branca da parede 
para diluir o produto final. “Todo ano o governo 
fecha a prisão”, diz um jornalista veterano de La 
Paz. “Quando o tour da cocaína fica muito público, 
o governo ataca, mas o presídio sempre acaba 
reaberto – é muita grana para ser parada”.

Os turistas adoram! Eles podem se divertir numa 
prisão de verdade, cheirar cocaína da boa sem 
preocupação de ir para a cadeia (já estão numa), 
ou serem incomodados pela polícia (quem manda 
ali são os presos). O barato – já bem selvagem – da pura cocaína 
boliviana parece até vir em dobro.

Os chefões do pó na cadeia são traficantes que mesmo presos 
conseguiram se manter no mesmo ramo – apenas num endereço 
diferente. Tudo isso pode parecer meio ficcional, mas só até 
você ler a brilhante novela Marching Powder, um clássico dos 
mochileiros, escrito por Rusty Young, britânico que passou 
anos em San Pedro. Agora até Brad Pitt entrou na história. Ele 
comprou os direitos de filmagem de Marching Powder e espera 
transformá-la num “blockbuster” em 2010, combinando terror e 
comédia – pense na soma de Traffic e Uma Noite no Museu.

a prisão do pó
Bem-vindo a San Pedro, a 
mais surreal cadeia da Bolívia

pode relaxar, o dono pagou
Papos globalizados começam aqui e ali, toda vez que alguém se 
apresenta à mesa vizinha, normalmente oferecendo uma capa 
de CD e em seguida se engajando em uma animada conversa. 
Todo mundo aqui tem histórias – a última aventura no 
Equador, o melhor ônibus do Peru, até o viajante chapadão-que-
não-quer-calar-a-boca é bem recebido, antes de ser mandado de 
volta para sua mesa, onde poderá repetir aquelas histórias mais 
umas 15 vezes para outra audiência amistosa.

“Todo mundo sabe desse lugar”, diz Jonas, um mochileiro que 
chegou à cidade há dois dias vindo talvez do Chile, ou teria 
sido de Nebraska? “Meu amigo tinha ido para a Bolívia no ano 
anterior e disse que o Route 36 era o melhor bar da América 

vai uma coca?
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[+]

o route 36 tem um clima pacífico, 
sem viciados agressivos, rostos 
ameaçadores ou medo de ser pego

em experimentar o pó boliviano, famoso por ser 
barato (R$ 40 o grama), acessível (motoristas de táxi) 
e puro (muito melhor do que na Europa e nos EUA). 
Enquanto a imprensa mundial anuncia a “guerra 
contra o tráfico” como algo que de fato funciona, 
qualquer um que tenha visitado La Paz durante o 
último ano pode confirmar que, por aqui, é mais 
fácil comprar cocaína do que um memory card. 

O resultado é que, por toda La Paz, uma próspera 
indústria se desenvolve – o turismo de cocaína. 
Para muitos viajantes, o ponto alto de uma visita 
à mais alta capital do mundo inclui uma noite em 
um de seus “coke pubs”. O que garante o turismo de 

cocaína? Uma combinação da 
notória tendência à corrupção 
dos agentes públicos bolivianos, 
da atitude de “vale tudo” 
de uma cidade caótica e do 
exemplo nacional do presidente 
Evo Morales, ele próprio um 
plantador de coca. (Note que coca 
e cocaína são coisas diferentes, 
coca é a folha, cocaína é 
um pó altamente refinado e 
manufaturado). Mas chega de 
explicações técnicas: como é 
realmente o pó do Route?

A cocaína vendida no primeiro 
“cocaine bar” do planeta não é 
100% pura como afirmam alguns 
blogueiros exaltados, nem totalmente misturada com speed, 
como insistem outros blogueiros, mas é forte o suficiente para 
deixar qualquer um louco e falante, e não tão forte a ponto 
de travar a mandíbula e o cérebro do consumidor, deixando-o 
inutilizável. Qualquer que seja a receita verdadeira, ela parece 
ser feita sob medida para o público local.

Suborno a autoridades é 
como cartão de crédito bom:
aceito em qualquer lugar!
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virgens na área
Quando o pó chega à nossa mesa, eu o amasso com 
um cartão de crédito e o divido em quatro linhas. 
Sem olhares furtivos. Sem preocupações. Reparto, 
ajeito e inalo minha parte com tranquilidade. Uma 
gatinha de pernas compridas de Newcastle (“Não é 
Inglaterra!”) se esgueira para um dos quatro sofás 
que circundam minha mesa. “Trouxemos uma 
virgem para cá”, diz o garçom, “será a primeira vez 
dela, e ela tem sorte, porque nunca conseguiria 
experimentar algo tão puro em seu país. Em 
Londres, você paga 50 euros por um grama que foi 
misturado tantas vezes que o máximo que consegue 
fazer é deixar seus lábios dormentes e mandar você 
direto para o banheiro”, completa. 

A virgem teria, sim, uma noite inesquecível, mas 
são os australianos que ficam com o Recorde de 
Doideira naquela noite no Route – um bar que 
nunca fecha. “Uma vez uns australianos ficaram 
aqui quatro dias. Eles se revezavam para dormir 
e só se ausentaram para ir ao caixa eletrônico”, 
conta Jamie, o garçom ruivo que trabalha há seis 
meses no Route 36 e se orgulha de já ter se dado 
bem com garotas da Austrália, Nova Zelândia, 
Chile, França e Brasil. “Faz elas abrirem as 
pernas”, diz, sobre o efeito da cocaína nas jovens. 
Enquanto conversamos, Jamie está atrás do balcão, 
casualmente dividindo linhas de 8 cm de pó. 

Na internet, um blogueiro australiano 
vibra: “Viajei o mundo por nove meses, 
da Argentina à Indonésia, e com certeza 
La Paz é a cidade mais louca e o Route 
36 o melhor bar de toda a jornada”. A DJ 
Sister Bliss concorda: “Gosto de queimar 
a vela dos dois lado, e aqui sim você pode 
torrar a vela inteira”. E torrar o cérebro, 
também. Como qualquer pessoa que 
cheirou pó demais sabe, a substância é 
altamente viciante, muito destrutiva e 
leva o usuário facilmente ao abuso. 

A lógica ao se proibir a cocaína foi melhorar a saúde 
pública – mas 40 anos de proibição não fizeram 
muito para proteger a vida de milhões de usuários 
ao redor do planeta. Bilhões de lucro corromperam 
governantes e policiais. Sob qualquer análise 
racional, a guerra contra as drogas só ajudou dois 
grupos – o dos traficantes, que conseguem manter 
lucros enormes, e o da polícia antidrogas, que de 
outra forma não teria emprego. 

E La Paz, sem planejar, se transmutou para a linha 
de frente dessa guerra falida contra as drogas. 
Fechar os “cocaine bars” da cidade, ao que parece, 
será tão difícil quanto foi fazer os americanos 
pararem de beber durante a Lei Seca.  
Os consumidores estão celebrando.  

na internet, blogueiros se 
exaltam para elogiar o bar

vai uma coca?

São nove da manhã e 
ninguém pensa em ir

embora: o Route é 24hs  

A tranquila vizinhança 
de La Paz onde fica o bar
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