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RESUMO 

O livro-reportagem “24 por 48 – Território do Crack” aborda o cotidiano da Cracolândia no 

Centro de São Paulo (SP), por meio das histórias de vida dos usuários, moradores e 

comerciantes. O trabalho busca compreender como são formadas as relações dentro do 

espaço dominado pelo uso do crack, desde a descrição do local até a discussão sobre 

possibilidades de tratamento e recuperação, que entram nesta obra pela perspectiva dos 

usuários e de suas próprias experiências. Influências externas como: a presença policial, o 

trabalho de voluntários e ações do Governo também levantam discussões acerca do tema 

principal: o problema social causado pela existência de uma região como a Cracolândia. A 

formação do lugar, antigamente conhecido como Boca do Lixo, é relatada como forma de 

contextualizar a área, sua evolução e como se estabelece. 

PALAVRAS-CHAVE: Cracolândia, Crack, Drogas, Dependência Química, Usuários, 

Jornalismo 

1 INTRODUÇÃO  

“24 por 48 – Território do Crack” é um livro-reportagem sobre os usuários de crack, 

frequentadores, comerciantes e moradores da Cracolândia, da região central de São Paulo 

(SP). Cujo principal foco é elucidar e desmistificar a diversidade de pessoas que lá se 

encontram e que normalmente são vistas de forma marginalizadas, ao serem rotuladas como 

“drogadas“ e ou “criminosas”. 

Assim através dos depoimentos das histórias pessoais desses grupos buscamos demonstrar a 

relação dada entre eles, para então poder registrar a realidade da Cracolândia e tornar 

possível a compreensão da existência de uma região tão complexa. 

                                                 
1 Trabalho submetido ao XXI Prêmio Expocom 2014, na Categoria Jornalismo, modalidade Livro-Reportagem. 
2 Aluno líder do grupo e estudante do 5º. Semestre do Curso Rafael Cardoso Garcia Cabeça Reis, email: 
rafael.c.reis9@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso  Profa. Dra. Marli dos Santos, email: marli.santos@metodista.com.br. 
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Neste paper trazemos a pesquisa que antecedeu ao trabalho de campo, a trajetória vivida 

pelo grupo no momento de captação das histórias e informações sobre a região, a 

construção do vínculo de confiança com as pessoas do local e todas as dificuldades e etapas 

realizadas ao longo do processo deste livro. 

Por fim, temos como missão, através da obra “24 por 48 – Território do Crack” aproximar o 

público da realidade do local, sob uma ótica mais humanizada e com foco nas perspectivas 

e histórias pessoais dos usuários de crack, moradores e comerciantes da Cracolândia. 

2 OBJETIVO 

Retratar a realidade e as particularidades da Cracolândia no Centro de São Paulo a partir de 

depoimentos de usuários, comerciantes, moradores e voluntários da região de forma 

humanizada através de suas histórias pessoais; mostrar diferentes realidades ao relatar 

histórias de usuários, ex-usuários e pessoas ainda em fase de recuperação; dar voz aos 

comerciantes e moradores da região que, mesmo vivendo na Cracolândia, não possuem 

relação com o tráfico ou uso do crack; apresentar ao público como se dá o funcionamento 

da Cracolândia em suas regras de convivência; e instigar o leitor a refletir sobre a 

proximidade de problemas sociais e humanos existentes em áreas como a Cracolândia. 

3 JUSTIFICATIVA 

A ideia de produzir um livro-reportagem nasceu com o objetivo de propor um tema acerca 

da liberdade e, se de fato ela existe em uma sociedade onde, a própria economia capitalista 

impõe restrições, regras e convenções estabelecidas. Logo, aventou-se abordar a população 

de rua, público tido por alguns como o mais livre devido ao não compromisso em relação às 

demandas burocráticas e de comportamento da sociedade. 

Entretanto, com mais dúvidas que certezas e na busca por realizar uma abordagem social e 

humana, surgiu a vontade de retratar a região da Cracolândia. Uma comunidade paralela, 

que tem como sua própria moeda o crack e, que fica no coração da maior cidade da 

América Latina, São Paulo. A temática, então, agradou logo de início, pois seria uma 

oportunidade de mostrar o local não como ela é geralmente estigmatizado nas mídias 

tradicionais, mas sim, pela visão e histórias das pessoas que lá vivem. 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
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Antes de iniciarmos as entrevistas com os usuários e moradores que se tornariam 

personagens do livro, houve a fase de pesquisa bibliográfica e entrevistas com especialistas 

de diversas áreas, como: psicólogos, psiquiatras, biomédicos, assistentes sociais, defensoria 

pública e polical. Esses procedimentos foram importantes delinearam melhor o universo 

que analisávamos. 

As entrevistas com os especialistas aconteceram durante o mês de julho de 2013 e a escolha 

dos profissionais foi feita por meio do currículo lattes (presente na Plataforma Lattes, 

disponibilizada pelo Governo Federal). Os especialistas entrevistados foram: os psicólogos 

Bruno Logan (do projeto social “É de Lei”) e Antonio Lancetti; os psiquiatras Arthur 

Guerra e Sérgio Duailibi; a assistente social Albertina Galvão (idealizadora do projeto 

“Aquele Abraço”); a defensora pública Daniela Skromov de Albuquerque; a farmacêutica e 

biomédica Solange Aparecida Nappo; e o Major da Polícia Militar Genivaldo, que comanda 

as operações do 13º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela região. Através destas 

entrevistas, portanto, foram esclarecidas as dúvidas relacionadas ao emocional, questões 

físicas (efeitos da droga no organismo) e relações sociais entre os usuários.  

A primeira visita à Cracolândia aconteceu no dia 30 de maio de 2013, no período da tarde, 

onde o grupo contou com a ajuda dos missionários da “Missão Belém” (trabalho social da 

Igreja Católica que encaminha os usuários de crack para casas de reabilitação). Neste 

primeiro momento o grupo teve a oportunidade de ver pela primeira vez o “fluxo” (área de 

maior concentração de usuários e em uso constante da droga) e poder registrar a primeira 

impressão sobre a região. As visitas seguintes aconteciam com uma frequência quase 

sempre semanal, as quais sempre eram acompanhadas da “Missão Belém”, pois o grupo 

ainda não possuía autonomia de ingressar na Cracolândia desacompanhado – já que não 

tinha nenhuma outra fonte como referência dentro do espaço, além dos missionários.  

Até que na quinta-feira do dia 11 de julho o grupo fez a sua primeira visita noturna, agora 

acompanhado pela assistente social Albertina Galvão, em que andamos pelas ruas Triunfo e 

Gusmões (que ficam mais movimentadas no período noturno). Depois seguimos para, a já 

conhecida Alameda Dino Bueno, onde fomos apresentados a comerciante Maria, que possui 

um bar em frente ao “fluxo”. 

O contato com Maria deu a autonomia que o grupo precisava para frequentar a região e 

ainda possibilitou – nesta mesma visita – aos integrantes adentrar o “fluxo” (acompanhados 
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de Maria), onde ficamos aproximadamente 30 minutos entre os usuários. Nesta 

oportunidade (um divisor de águas na percepção e proximidade do grupo com os usuários) 

conversamos e ouvimos algumas histórias, entre elas, a do usuário Maurício, um dos 

principais personagens do capítulo “Sobrevivendo no Inferno” (capítulo que mostra como 

os usuários sobrevivem na região), que desde então passou auxiliar o grupo na captação de 

histórias e compreensão da região.  

Após esse contato, as visitas de julho se tornaram mais frequentes, o que possibilitou que o 

grupo fosse reconhecido por alguns comerciantes, moradores e usuários, tornando as idas 

sem acompanhamento na região viáveis. Logo o grupo passou a usar o bar de Maria como 

referência de ponto de encontro e, devido ao alto respeito que a comerciante tinha entre os 

usuários, os integrantes conseguiram mais espaço para conhecer e se aproximar dos 

usuários.  

As visitas à Cracolândia foram iniciadas o mais cedo possível, justamente para possibilitar, 

com o tempo, adquirir a confiança e familiaridade por parte dos moradores, comerciantes e 

usuários do local. A confiança no caso é algo delicado na Cracolândia. Por ser uma área 

crítica socialmente e dominada pelo crime foram precisos vários meses para adquirir o 

respeito necessário para executar a proposta do livro.  

Tanto é que algumas das histórias ouvidas (e até registradas) acabaram por não entrar na 

versão final do livro. Entretanto estas fizeram parte da seleção de informações e também 

como descoberta da região. À exemplo destes casos, a própria Maria não se dispôs a ceder 

uma entrevista. No entanto, sua ajuda foi imprescindível em diversos momentos, tanto na 

busca de fontes, apresentação de personagens e também como segurança no local.  

Logo, nas primeiras visitas o grupo teve oportunidade de conversar com muitos usuários, 

ouvir suas histórias e até mesmo selecionar alguns como personagens. No entanto, as 

entrevistas eram informais e sem gravação, pois tinham o caráter apenas para 

reconhecimento.  

Após esta etapa, decidimos – ao longo do mês de agosto – realizar as entrevistas gravadas 

com intuito de inseri-las no livro, porém ao retornar a região, muitos usuários não foram 

encontrados ou não queriam gravar, o que fez com que o cronograma de seleção de 

personagens fosse mudado.  
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Foi preciso que o grupo, a partir deste momento, optasse por uma nova estratégia: realizar 

as entrevistas gravadas logo no primeiro contato com os usuários que aceitassem realizá-las. 

Com isso novas histórias foram captadas e por isso foi decido realizar uma seleção de 

personagens posterior às gravações e, não antes, como o previsto. 

As entrevistas gravadas começaram no dia de 10 de agosto, variando entre usuários, 

moradores e comerciantes e, no decorrer do mês, houve um aumento da periodicidade das 

visitas. Foram aproximadamente de duas a três idas a Cracolândia por semana, alternando 

entre dias úteis, sábados e domingos, geralmente durante a tarde e início da noite (momento 

de maior agitação e, muitas vezes, de tensão entre os usuários).  

A partir de então passamos a indagar sobre a convivência no espaço da Cracolândia, as 

peculiaridades da região, as relações entre dependentes, comerciantes, voluntários, 

moradores e policiais. Esta visão ampla do espaço possibilitou que tratássemos de histórias 

de vida de outras pessoas que convivem naquele espaço.  

Ao final de agosto conhecemos Jorge, dono de uma pensão na Alameda Dino Bueno. 

Morador do local há 13 anos, foi um dos personagens centrais do livro e também 

responsável pela ajuda nesta nova etapa de captação de moradores e comerciantes da 

região. As gravações seguiram por um mês (o processo foi completado no dia 11 de 

setembro) período em que foram realizadas mais de 50 entrevistas com usuários, moradores 

e comerciantes da região.  

Após esta etapa, o grupo focou o trabalho em escrever o livro e as visitas à Cracolândia 

foram suspensas. O retorno só aconteceu no dia 12 de outubro, em um sábado para realizar 

as primeiras fotos utilizadas na obra e no dia 19 de outubro (última visita região), para dar 

continuidade ao registro fotográfico e também coletar as informações que compuseram o 

epílogo "De volta a Cracolândia". Este último registro mostra as mudanças na vida de 

alguns personagens, assim como as transformações que a região sofreu em apenas um mês.  

Em paralelo às visitas a Cracolândia, o grupo foi às casas de recuperação da “Missão 

Belém”. Lá foi possível conhecer a história de mulheres e homens que tentam deixar a 

dependência do crack. As visitas à casa masculina – no bairro Riacho Grande em São 

Bernardo do Campo, no ABC Paulista – aconteceram nos dias 16 de junho e 17 de agosto. 
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Enquanto na casa das mulheres, localizada em Rio Grande da Serra, cidade também do 

ABC, o grupo foi nos dias 28 de julho e 18 de agosto. 

4.1 Produção do livro 

Após a captação de todo o material, através das entrevistas, informações sobre o histórico 

de formação da região, efeitos da droga, custo de vida no local,etc. Entramos em uma fase 

de seleção de conteúdo, já que não seria possível incluir tudo o material apurado. Esta etapa 

exigiu do grupo a escolha dos principais temas que revelavam o cotidiano e as personagens 

que tipificam a Cracolândia.  

Neste processo foi desenvolvido um roteiro que guiaria a produção do livro, onde foram 

selecionados os temas: local, comunidade, meio de sobrevivência dos usuários, efeitos e 

relação com o uso do crack, parceiros, parceiros amorosos, recaída e recuperação. Com essa 

base foi possível escolher mais adequadamente os personagens que fariam parte da 

narrativa. 

Após o desenvolvimento do roteiro e escolha definitiva dos personagens, entramos na fase 

de redação do produto. A linguagem que seria empregada em toda a narrativa foi escolhida 

através de um teste (visto que os quatro integrantes selecionados para efetuar esta etapa 

possuíam estilos diferentes de narrativa), em que todos escreveram o capítulo de abertura 

do livro “O anjo e a pedra” (sobre a ambientação da Cracolândia).  

Com isso pudemos escolher uma linguagem homogênea e que também pudesse transpor 

melhor a intenção do grupo em retratar a Cracolândia de uma forma diferenciada. 

Descrevendo o cenário da região e ao mesmo tempo valorizando as histórias pessoais dos 

personagens. 

Ao longo da redação, o curto espaço de tempo foi uma das principais dificuldades nesta 

etapa e que exigiu mais empenho e mobilização dos integrantes do grupo. Escrito entre o 

final de setembro e meio de outubro, durante o processo, outras mudanças tiveram que ser 

feitas como: o corte de alguns personagens, uma vez que os capítulos não poderiam ser 

extensos demais (o que apenas pôde ser mensurado ao escrevê-los).  

Assim, o livro ganhou alterações em sua estrutura, os nove capítulos anteriormente  pré-

selecionados passaram a ser sete. Após a redação, entramos na fase de edição, onde foi 
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necessário cortar algumas histórias que se repetiam ao longo dos capítulos, com o objetivo 

de dar mais dinamismo e ritmo ao livro.  

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

O projeto gráfico foi produzido por um diagramador profissional visto que o grupo não 

tinha tempo hábil para formulação do material. Optamos por um trabalho simples e 

dinâmico, para uma visualização mais limpa da página do livro, para auxiliar na leitura do 

livro. 

As histórias foram redigidas em terceira pessoa com narrador onisciente e com as gírias 

utilizadas na Cracolândia para transferir o leitor para a realidade do local. São utilizadas 

técnicas de redação do jornalismo literário, como descrição, narração e diálogo. 

Todos os personagens entraram na obra com nome fictício (exceto os especialistas). As 

falas dos personagens são identificadas pelo uso do travessão. Os títulos de cada capítulo 

foram escolhidos de acordo com o foco principal, como por exemplo, o capitulo “Uma 

pedra no caminho”, que fala sobre as tentativas de reabilitação, recaídas e recuperação. 

Cada capítulo foi iniciado com uma foto do espaço, de detalhes do ambiente ou de usuários 

da Cracolândia. São sete fotos que compõem a obra, mais a imagem utilizada na capa. 

Para a capa do livro usamos uma foto de autoria própria, cuja imagem escolhida mostra a 

Cracolândia de longe, pela perspectiva de um buraco na parede de uma pensão próxima a 

região do “fluxo”. Com ela, o grupo expressou uma metáfora das estratégias da reportagem, 

na qual a observação do lugar foi fundamental, e também demonstra um olhar singular para 

conhecer a Cracolândia. 

A edição final do livro “24 por 48 – Território do Crack” ficou com 132 páginas e com 

14x21cm de tamanho. A encadernação tem o formato brochura com lombada quadrada, 

com o título da obra impresso e o papel utilizado na impressão é o Couchê Fosco 90g/m² 

em preto e branco.  

6 CONSIDERAÇÕES  

Ao final de nove meses dedicados a um único projeto, a experiência adquirida foi única. 

Com este trabalho os integrantes do grupo puderam ter contato com uma realidade 
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completamente diferente da que vivem. E ainda proporcionou uma nova perspectiva sobre o 

exercício da profissão de jornalista, de realizar um trabalho sempre voltado ao lado mais 

humano das histórias e sempre buscar um novo olhar sobre algum assunto.  

Com livro “24 por 48 – Território do Crack” nos foi possível aprender sobre as diferentes 

etapas de realização de uma grande reportagem jornalística, tendo sempre em mente e ao 

longo de todo processo o respeito pelas questões éticas tanto na proposta e realização,  

quanto com as fontes usadas no livro. Para então, proporcionar aos leitores uma nova 

perspectiva sobre a Cracolândia. 

Logo não coube aos integrantes buscar uma solução para uma região cujas mudanças 

acontecem em alta velocidade. Nossa principal meta é retratar e mostrar a problemática 

social causada pela dependência do crack e demonstrar, através do conhecimento mais 

intenso sobre a área, ao Estado, estudiosos, voluntários e a própria sociedade um novo 

olhar, desmitificado e, principalmente mais humano sobre os usuários, moradores e 

comerciantes da região. 

Assim este livro foi certamente um divisor de águas em nossas trajetórias profissionais e, 

principalmente, pessoais. O contato com uma realidade tão singela e singular, quanto da 

Cracolândia é uma experiência transformadora, a qual nós esperamos que, aqueles que 

tiverem o contato com o conteúdo do livro, possam também senti-la em seu íntimo e pensar, 

não apenas sobre a Cracolândia, mas sim sobre todas as localidades e pessoas que se 

encontram em situações similares a da região.  
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