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RESUMO 

O trabalho intitulado O Crack: o difícil caminho das pedras é uma produção que 
trata de forma clara os efeitos da droga e como ela transforma a vida de seus 
dependentes. A partir de depoimentos colhidos através de usuários que tentam 
vencer o vício, foi possível oferecer ao radiodocumentário um tom de realidade 
na perspectiva de despertar dessa forma, a problemática do uso do crack e a 
preocupação no estudo preventivo ao combate a essa droga. O projeto 
apresenta ainda a opinião de especialistas que lutam para controlar a doença, 
que hoje afeta a todas as classes sociais. A pesquisa que deu origem a esse 
trabalho demonstra uma situação preocupante que é o consumo cada vez mais 
crescente do Crack na cidade de Mossoró.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

O crack é feito da cocaína em pó, ou pasta base de coca aquecida com 

bicarbonato de sódio e um pouco de água. É quando a droga se transforma em 

pedra, e geralmente passa a ser consumida em cachimbos caseiros. Os 

pequenos cristais porosos estalam em contato com o fogo e fazem um barulho.  

Esta então é a origem deste termo.  

Em se tratando dos efeitos dessa droga sobre o organismo, segundo a 

psicóloga e autora do livro “Tudo Sobre Drogas: Cocaína”, Chris-Ellyn 

Johanson, o crack leva apenas 10 segundos para fazer o efeito, gerando 

excitação, euforia, seguido de depressão, delírio e a busca quase desesperada 

por novas doses.  É um tipo de droga sete vezes mais potente que a cocaína, 

por isso é mais cruel e mortífero do que ela.  

  Aqueles que consomem ou vivem o drama junto a um dependente 

sabem do poder avassalador que o crack possui para desestruturar a 

personalidade do usuário e de suas famílias. Isso tudo em um prazo muito 

curto. Na maior parte das vezes, a principal causa que leva o indivíduo a 

procura da droga, segundo os próprios dependentes, é a desestruturação 

familiar.  

Se antes essa droga só existia nos grandes centros, hoje, a realidade já 

faz parte de todas as regiões do país, e a cidade de Mossoró está inserida 

neste cenário. O consumo do crack, principalmente nos últimos 10 anos, 

tornou-se uma temática preocupante para a medicina e autoridades locais. 

Segundo o titular da Delegacia de Narcóticos, Denis Carvalho, a droga deixou 

de ser consumida apenas pelo sexo masculino e passou a ser cada vez mais 

constante na vida de mulheres. Ambos os sexos mergulham cada vez mais 

cedo no submundo das drogas, e apontam o crack como a principal capaz de 

propiciar o vício.  

O objeto de estudo é o radiodocumetário que traz a historia de 

recuperação de dependentes que fazem tratamento na Fazenda Esperança, 



responsável por acolher usuários que lutam para retornar a vida social, livres 

do vício das drogas, principalmente do crack. Para essas pessoas, a guerra 

contra a dependência química se mostra permanente. 

O documentário traz depoimentos desses dependentes e mostra a dura 

realidade enfrentada após o primeiro uso da pedra, considerada pelas vítimas 

como o divisor de águas entre todas as drogas já consumidas por elas. O 

principal objetivo do trabalho é mostrar esse drama da vida real e sensibilizar 

através da conscientização, já que a incidência do uso de entorpecentes não 

escolhe classe social.  

Através do radiodocumentário, o trabalho de conclusão de curso “O 

Crack: O Difícil Caminho das Pedras” aborda o tema sob os mais diferentes 

aspectos como os efeitos do crack no organismo, o trabalho de profissionais da 

saúde na luta contra o vício, a participação social de autoridades municipais, e 

ainda o apoio e o papel de familiares que possuem parentes vítimas das 

drogas.  

Este relatório apresenta ainda o processo de construção do 

radiodocumentário, considerando as técnicas de elaboração de produtos 

radiofônicos, contempladas desde a pré-produção, produção, ate chegar a pós-

produção, onde apresentamos a finalização do produto.  

Nossa reflexão é embasada teoricamente em outros estudos realizados 

sobre o tema, principalmente na contribuição de Robert Mcleish (2001), 

Barbosa Filho (2003 e 2004), Luiz Artur Ferraretto (2001), e Emilio Prado 

(1989). 

Espera-se com este trabalho o esclarecimento e a conscientização sobre 

as conseqüências do uso de drogas, especificamente o crack. Que o 

documentário desperte no ouvinte o entendimento sobre o tema e suas 

conseqüências.  E que o tema conquiste estudantes e profissionais da área da 

comunicação a falarem sobre esse assunto de forma esclarecedora, para que 

haja uma contribuição social da parte do comunicólogo com a sociedade. 

 



 

 
 
 

 

2 JUSTIFICATIVA 
 

Desde o ingresso no curso de Comunicação, temas ligados às questões 

sociais chamam-nos a atenção. Em um mundo onde a dependência causada 

pelas drogas, principalmente o crack, tem destruído famílias, lares, trazendo 

prejuízos à sociedade, o assunto sobre drogas, voltado especificamente para a 

dependência do crack, surgiu como a porta de entrada para proporcionar a 

concretização deste objetivo: o de contribuir com a sociedade. Isso se torna 

possível quando o papel da comunicação entra em ação com o intuito de 

informar e formar cidadãos conscientes.  

Para colocar em prática o projeto, fez-se necessária a escolha por um 

veículo, e o rádio logo surgiu como referência entre os meios, por ser 

considerado o mais popular e possuir maior alcance do público, sem que se 

faça necessário escolher o grau de condição social, já que ele chega em todos 

os lugares.  As entrevistas, aliadas aos efeitos sonoros, trilhas e narração, 

resultaram em um produto inédito em Mossoró, já que a maior parte dos 

documentários veiculados na imprensa ou mesmo em universidades foi 

produzida em vídeo. Outro motivo que levou as acadêmicas a optarem pelo 

rádio foi a vivência profissional no rádio desde 1997, de uma delas, o que 

agregou uma maior familiaridade com o veículo escolhido.  

Por se tratar de um meio “cego” já que apenas a voz é colocada em 

ação, o rádio, segundo Barbosa Filho (2003, p. 45), “estimula a imaginação, 

envolve o ouvinte, convidando-o a participar da mensagem por meio de um 

diálogo mental”. O autor complementa: 

 

 [...] No rádio o ouvinte tem a liberdade de criar, com base 
no que está sendo dito, a imagem do assunto/pessoa/fato. 



Entre tantas características que o rádio agrega pode-se 
ressaltar também que ele é um veículo socializador de 
informações, e propagador de ideologias (2003, p. 45). 

 

Para tanto, ainda com bases na afirmação de Barbosa Filho (2003) “o 

rádio está sempre por perto, ao alcance da mão ou do ouvido, atingindo todos, 

da criança ao idoso”.  

Ao mesmo tempo em que o rádio atinge milhares de pessoas 

espalhadas nas mais diversas classes sociais, o veículo é voltado para o 

indivíduo em particular. A narração da informação ou dos fatos são pensadas 

para o ouvinte com todas as suas particularidades e expectativas sobre o tema 

tratado. Visto isso, o veículo apresenta-se como uma importante ferramenta 

social, na medida em que atua como agente da informação e formação do 

coletivo, possibilitando o debate social, promovendo dessa forma, diversidade e 

mudanças. Há de se considerar que as funções citadas são universais e 

possuem, portanto o poder de serem aplicadas em casos e fins diferenciados, 

que neste caso, do trabalho em questão, estão voltadas para a prevenção do 

uso do crack na sociedade, já que o rádio tem o poder de influenciar o 

cotidiano das pessoas, possibilitando assim, resultados positivos. 

A escolha pelos personagens foi em função das historias e 

particularidades colhidas a partir das entrevistas realizadas em meio a reuniões 

feitas por membros da Fazenda Esperança, onde dependentes em 

recuperação se encontram para reafirmar a vontade e o compromisso de livrar-

se da dependência das drogas. 

Segundo os próprios recuperandos, a tentação de abandonar o 

tratamento e voltar para as drogas é freqüente, no entanto, a ajuda do círculo 

familiar e social no qual estão inseridos é fundamental para evitar a recaída. A 

partir dos depoimentos, foi possível atingir um dos objetivos do trabalho: o de 

apontar a escravidão do crack, e o seu poder destrutivo.  

 

 



3 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

À medida que a historia da radiodifusão foi sendo escrita, a produção 

radiofônica também foi sendo classificada. A partir dessas definições podemos 

destacar gêneros e formatos radiofônicos. O primeiro seria mais geral, 

enquanto que o segundo, já teria uma classificação mais específica dessa 

mensagem. O gênero pode ser musical, jornalístico, documental, dramatúrgico, 

e o talk show. Dessa forma, o gênero pode ser jornalístico, mas formatado 

como um radiodocumentário sobre o gênero jornalístico, Barbosa filho aponta:  

 
É o instrumento de que dispõe o rádio para atualizar seu 
público por meio da divulgação, do acompanhamento e da 
análise dos fatos. Os seus relatos podem possuir 
características subjetivas do ponto de vista dos conteúdos 
e, por tanto, acrescentar ao ato de informar opiniões 
particulares sobre os acontecimentos (2003, p.89). 

No rádio, o gênero jornalístico apresenta uma variedade de formatos, 

entre eles, o radiodocumentário, o que segundo Mcleish 2004, torna viável a 

utilização de reportagens ampliadas sobre assuntos cotidianos, sendo capaz 

de devolver o senso critico do ouvinte e ainda estimular o seu imaginário. 

Dessa forma, o autor faz a seguinte afirmação:  

Um documentário apresenta somente fatos, baseados em 
evidência documentada, registros escritos, fontes que 
podem ser citadas, entrevistas atuais e coisas do gênero. 
O objetivo fundamental é informar, mostrar uma historia 
ou situação sempre se baseando na reportagem honesta 
e equilibrada (MCLEISH, 2001, p.191). 

Barbosa Filho auxilia na questão estabelecendo um parâmetro para 

entendermos a definição sobre formato radiofônico e afirma que:  

É o conjunto de ações integradas e reproduzíveis, 
enquadrado em um ou mais gêneros radiofônicos, 
manifestado por meio de uma intencionalidade e 
configurado mediante um contorno plástico, representado 
pelo programa de rádio ou produto radiofônico 
(BARBOSA FILHO, op. cit, p. 71).                   



Sobre a análise da construção de um documentário, o mesmo autor 

complementa a informação dada por Mcleish (2001, p. 102), quando afirma que 

o documentário jornalístico, classificado dessa forma pelo autor, mescla 

pesquisa documental, avaliação dos fatos in loco, comentários de especialistas 

e de envolvidos no acontecimento, e ainda investiga um fato ou conjunto de 

fatos reais e de interesse atual, sendo que este assunto, não deve apresentar 

conotação artística, já que seu único objetivo é o de informar e mostrar uma 

realidade. 

Visto isso, o radiodocumentário intitulado “O Crack: O Difícil Caminho 

das Pedras” visa oferecer para o ouvinte o esclarecimento a respeito do crack e 

sua capacidade de tornar o usuário, vítima desse entorpecente.  Mcleish (2001) 

esclarece ainda em relação ao formato de radiodocumentário, que é possível 

que os temas se apresentem como idéias que de repente se tornam obvias, já 

que freqüentemente a realização de trabalhos como este, está ligada a 

questões contemporâneas.  

Existem dois tipos de documentário que podem ser escritos. Um é 

documentário histórico. Que pode apresentar uma biografia focada em uma só 

pessoa, ou algum tipo de atividade ou mesmo evento. O outro é o 

documentário espontâneo, que fala sobre algum tipo de comportamento, como 

é o caso do uso do crack.  

Embora fatos históricos tenham relevância na construção de um 

documentário radiofônico, um elemento essencial do produto, é a valorização 

do ser humano. Basicamente um documentário tem a ver com pessoas. O que 

é possível tornar o tema mais interessante, na medida em que se envolve um 

maior número de pessoas e vozes. No caso do documentário intitulado O 

Crack: O Difícil Caminho das Pedras foram às fontes entrevistadas, 

profissionais e principalmente, os dependentes em recuperação que deram o 

tom de realidade ao projeto. 

Sendo assim, o documentário não é apenas entretenimento, seu 

principal objetivo, além de informar, é esclarecer e também, estimular 

interesses e idéias que possam fundamentar o ouvinte na compreensão do que 



está sendo dito. Para tanto, Mcleish (2001) aponta que não há nenhum padrão 

formal para organizar o produto radiofônico, já que cada autor possui seu 

próprio método. Deve-se, portanto “realçar a motivação e ajudar o ouvinte a 

entender por que certas decisões foram tomadas e o que faz as pessoas se 

comportarem de determinada maneira” (MCLEISH, 2001, p. 192).  

O tempo de um radiodocumentário varia de 15 (quinze) a 60 (sessenta) 

minutos. Esse tempo padrão é um traço do gênero jornalístico. Por essa razão, 

Mcleish (2001), afirma que neste caso, o problema será o de encontrar a 

quantidade certa de material. Se o tema for muito amplo, ou se faz uma 

cobertura de todo o assunto, de forma superficial, ou resume-se a abrangência 

do tema, sendo possível focalizar um determinado aspecto. O importante é não 

deixar o tema difuso, ou que este, se espalhe por outras áreas. Um objetivo 

claro ajuda a impedir que isso aconteça. O material do radiodocumentário 

influenciará as decisões sobre o conteúdo. Sobre a estrutura do 

radiodocumentário, o mesmo autor ainda reitera:  

A principal decisão estrutural é utilizar ou não um 
narrador. Uma narrativa explicativa que promova o 
encadeamento das partes obviamente é útil para 
conduzir o programa de uma maneira lógica e 
informativa (2001, p.193) 

Sobre a linguagem radiofônica, Ferraretto (2001), ressalta que esta, 

engloba o uso da voz humana, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio. 

Que atuam de forma isolada ou combinada entre si, imprimindo suas 

características próprias, para o todo da mensagem. A narração, ou discurso 

oral, visa atingir o consciente do ouvinte, enquanto que a trilha, ou recursos 

sonoros atingem o inconsciente, no papel de acentuar ou reduzir determinados 

aspectos dramáticos contidos na voz do comunicador. No rádio, são esses 

recursos que substituem a ausência da imagem, e funcionam como uma 

espécie de compensação. (FERRARETO, op. cit, p. 26).   

Sobre os detalhes técnicos que compõem a sonoridade, o autor explica 

que a ausência de contato visual leva a uma série de alternativas sonoras para 

a codificação da mensagem. “Resulta daí que a base para recepção seja o 



sentido da audição como, em nível menor por não ser o único elemento 

presente, a fala é a base da transmissão” (FERRARETO, op. cit, p.26). 

Para Prado (1989) a falta de percepção visual entre emissor e receptor 

permite exercer sobre este último, a capacidade de sugestão, já que o ouvinte 

precisa criar mentalmente a imagem visual transmitida pela imagem acústica. 

Para o mesmo autor, outro fator de eficácia é a compreensibilidade da 

mensagem informativa, e nela inclui-se também, o vocabulário utilizado.  

Dele dependerá, em última instância, a decodificação, ao 
lado das dificuldades que cada um tenha para 
compreender determinado tema. Os códigos utilizados 
devem ser acessíveis a todos os níveis culturais que 
compõem a audiência radiofônica (PRADO, 1989, p. 25).  

Para tanto, Prado (1989), afirma que se os símbolos utilizados pelo 

emissor forem compreendidos pelo receptor, a eficácia comunicativa será 

máxima.  

De acordo com MCleish (2001) “ quem se propõe a criar uma mensagem 

para o rádio , escolhe as palavras de modo a criar as devidas imagens na 

mente do ouvinte, e assim fazendo , torna o assunto inteligível”  

Sendo assim, o radiodocumentário busca atrair o ouvinte e, apresenta-

se com características próprias, uma vez que consegue imprimir sua própria 

personalidade. Para tanto, é essencial que as emissoras de rádio estejam 

abertas para receberem esse formato e não deixar que ele fique esquecido no 

tempo, nos arquivos da historia da radiodifusão.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 A COCAÍNA: PRIMÓRDIOS E UTILIZAÇÃO 

 

Depois de fundamentar gênero e formato radiofônico, partimos para 

referenciar a escolha do tema para este trabalho: O crack.  Para falar sobre 

essa droga, antes, é preciso recuperar aspectos históricos, e fazer referência à 

cocaína, já que o crack é um subproduto dessa substância química. De acordo 

com a psicóloga e também autora do livro “Tudo sobre Drogas: Cocaína”, Chris 

–Ellyn Johanson, tal droga, é por sua vez,  um alcalóide, que contém 

nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio, extraído das plantas, vindo da 

Erythroxylon coca.  

A droga é extraída da planta em duas fases. Primeiro as 
folhas são colocadas em uma prensa junto com ácido 
sulfúrico, querosene ou gasolina e comprimidas até 
formar uma massa, ou pasta, que contem até 90% se 
sulfato de cocaína. Na segunda fase, para remover as 
impurezas remanescentes essa pasta é tratada com o 
ácido hidroclórico como solvente e produz o cloridrato de 
cocaína, branco e cristalino. (JOHANSON, 1988, p. 14)  

Antes de a cocaína ser identificada e isolada enquanto substância da 

planta, já era muito usada na forma de chá. Pratica ainda comum em países 

como Peru e Bolívia. Ainda segundo Chris –Ellyn Johanson (1988), há 

evidências arqueológicas de que os índios da America do sul , dos Andes 

Peruanos, já utilizavam a base de cocaína, há mais de três mil anos. Um dos 

principais motivos que levavam os índios a usar a droga foi o fato de ela ajudar 

a vencer a sensação de cansaço e Fome (JOHANSON, op cit, p. 14) 

 

4.1 A forma de utilização da droga 

 

Francisco Carlos de Souza (1994) destaca que essa substância química 

pode chegar até o consumidor sob a forma de um sal, cloridrato de cocaína, 

que é solúvel em água para uso endovenoso (para injeção pelas veias), ou sob 



a forma de uma base, o crack, que é pouco solúvel em água, mas que se 

volatiza quando aquecida, e portanto, é fumada em cachimbos.  

Ainda sobre as formas de consumo, o site www.antidrogas.com.br, com 

bases no livro Anjos Caídos, do autor Içami Tiba, traz também no seu artigo 

trechos de uma matéria publicada na revista Globo Ciência/1996 Ano 5 n° 58, 

traz  informações educativas e preventivas, dentro de um trabalho educativo de 

prevenção ao uso de entorpecentes. O artigo disponibilizado no site ainda 

aponta a existência de dois tipos de consumismo da droga. “Um caracterizado 

pelo sistema circulatório e, o outro pela intoxicação do sistema nervoso central, 

o cérebro”.  

De acordo com Johanson (1988) a substância é caracterizada pela 

medicina como psicotrópico, pois causa efeito no sistema nervoso central, ou 

seja, no cérebro e na medula espinhal, órgãos que comandam os pensamentos 

e as ações das pessoas. Ela pode ser absorvida por inalação, pode ser 

injetada, e por último, fumada. A maneira como a cocaína é usada pode refletir 

diferenças e influências nos efeitos. A inalação produz níveis rápidos, onde os 

efeitos são atingidos de 3 a 5 minutos. Os efeitos da injeção intravenosa são 

ainda mais rápidos, menos de um minuto.  

Duas formas de base para a cocaína têm sido usadas para fumar: o 

freebase e o crack. Essa última, demora entre 6 e 8 segundos para fazer efeito. 

Ambas são formas quimicamente idênticas, porém, preparadas de forma 

diferente. A primeira refere-se à base isolada em éter, depois de tratada com 

sal dissolvido em água com amônia. Já o crack, refere-se à forma não salgada 

da cocaína isolada numa solução de água, depois de um tratamento de sal 

dissolvido em água com bicarbonato de sódio, conforme informações do site 

antidrogas.  

A cocaína é uma das drogas ilegais mais consumidas no mundo. Uma 

droga até então restrita a círculos boêmios de altíssimo poder aquisitivo. Por 

custar caro a substância não demorou a se espalhar pelo mundo. 

No inicio da década de 70, o abuso da cocaína ainda não 
havia se tornado um problema significativo. O uso era 



quase exclusivamente por via intranasal; a incidência de 
dependência crônica era baixa; e não havia confirmações 
de evidencias de mortes por overdoses. Desde então, a 
situação mudou de forma dramática (JOHANSON, op. cit, 
pag.49). 

No Brasil, na metade da década de 70, marca o aparecimento da 

cocaína no mercado negro do tráfico e da dependência.  

Sobre este fato, Johanson, (1988), ressalta que o aumento do consumo 

da cocaína no país foi um reflexo do aumento da produção de coca nos países 

andinos, e da busca pelos traficantes bolivianos e colombianos, de novos 

roteiros para levar a droga. 

 

4.2 Da cocaína para o crack  
 

O crack surgiu na década de 1980, nos Estados Unidos, mais 

precisamente em bairros pobres de Nova Iorque, Los Angeles e Miami. A sua 

escalada foi rápida, devido à possibilidade de fabricação caseira e do baixo 

preço da droga. Dessa forma, usuários que não podiam comprar a cocaína 

refinada, foram atraídos pelo custo dessa nova substância química.  

Dentro das campanhas do Ministério da Saúde, O site “Enfrentando o 

Crack”, criado pela Secretaria Nacional Antidrogas, explicam como essa 

substância é preparada, quais as misturas químicas que levam a formação da 

droga.  

O crack é obtido a partir da mistura da pasta-base de 
coca ou cocaína refinada (feita com folhas da planta 
Erythroylum coca), com bicarbonato de sódio e água. 
Quando aquecido a mais de 100ºC, o composto passa por 
um processo de decantação, em que as substâncias 
líquidas e sólidas são separadas. O resfriamento da 
porção sólida gera a pedra de crack, que concentra os 
princípios ativos da cocaína (site da Secretaria Nacional 
Antidrogas). 



A nomenclatura crack vem do barulho que as pedras fazem quando são 

queimadas para serem consumidas. Vem do verbo “To crack”, que significa dar 

pequenos estalidos. A maioria dos usuários prefere inalar a injetar na veia. O 

dependente em recuperação Francisco de Almeida, em seu livro o sonho de 

um drogado, afirma que:  

Para usar o crack, o usuário pode improvisar e colocar a 
droga em uma latinha de cerveja ou em um pequeno 
cachimbo, que na maioria das vezes é feito com joelho de 
cano PVC ou de vidro, com pedaço pequeno de papel 
alumínio de um lado do cachimbo e do outro. Na parte 
central do cachimbo são furados uns buraquinhos onde 
são colocadas as pedras, e quando elas são aquecidas 
com o fogo, se derretem e produzem um vapor de 
fumaça. O usuário aspira esse vapor para dentro dos 
pulmões e a partir daí ela é levada para a corrente 
sanguínea (ALMEIDA, 2010 p. 78). 

4.3 Os efeitos do crack no organismo 

 

Quando fumado, o crack chega ao cérebro muito rapidamente, pois cai 

direto nos vasos sanguíneos, chegando em seguida ao cérebro. No site do 

governo federal disponível em: http://www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack já 

citado neste trabalho, os efeitos da substância no organismo, são citados da 

seguinte forma: A ação do crack dura entre cinco e dez minutos, período em 

que é potencializada a liberação de neurotransmissores como dopamina, 

serotonina e noradrenalina. 

 O endereço eletrônico usa da referência dada pelo psiquiatra Felix 

Kessler, do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul–UFRGS, para definir os efeitos dessa droga no 

organismo e ponta que o efeito imediato do crack inclui sintomas como euforia, 

agitação, sensação de prazer, irritabilidade, alterações da percepção e do 

pensamento, assim como alterações cardiovasculares e motoras, como 

taquicardia e tremores.  

Essa descrição confirma os relatos feitos pelo psicólogo Lima 

Evangelista, durante entrevista para este trabalho. 



- A dependência se instala muito rapidamente, sendo uma 
droga bastante invasiva no organismo. O indivíduo fica 
com a mente acelerada, têm alucinações, inquietação 
motora, alguns impulsos agressivos. Por ser uma droga 
psicotrópica, ela tem uma atuação direta e imediata no 
sistema nervoso central. (LIMA, 2011). 

 

4.4 O problema do crack nas ruas do país 
 

Oliveira (2002, p. 77) aponta que o efeito dessa droga é obtido pelo 

tempo máximo de 5 a 7 minutos após o uso. Segundo o mesmo autor, a droga 

é cinco vezes mais potente que a própria cocaína, por este motivo leva 

facilmente a dependência na primeira ou segunda vez que é consumida.  

Não se sabe ao certo, quem teve a idéia de transformar a pasta base de 

cocaína em pedra. O fato é que a droga logo se proliferou. No Brasil o crack 

chegou no início de 1990 inicialmente em São Paulo.  

 Segundo o jornalista Marcos Uchoa (1997), nesta década os paulistanos 

começaram a identificar nas ruas dos bairros mais carentes da periferia de São 

Paulo pessoas exibindo comportamento estranho após fumar num cachimbo 

pequenas pedras porosas, com aparência de sabão ou cera. Segundo o 

mesmo autor, os usuários tremiam e andavam a passos rápidos. Essas foram 

as primeiras cenas dos viciados em pedras de crack nas ruas brasileiras. 

 

 

 

 

 

 



5 O AVANÇO DA DROGA EM MOSSORÓ-RN 

Das cracolândias na capital paulista, o crack migrou para outros estados 

até de regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Até em pequenos 

municípios do nordeste já existem registros policiais de pessoas envolvidas 

com a droga. 

 Em Mossoró no Rio Grande do Norte, segundo o titular da Delegacia de 

Narcóticos, Denis Carvalho, em entrevista para esta pesquisa, em todos os 

bairros é possível constatar o tráfico de drogas, de acordo com as apreensões 

que vem sendo feitas, a maconha, tem sido substituída pelo crack. 

Sobre o avanço da criminalidade envolvida com esta droga, o delegado 

afirmou em depoimento para este trabalho: 

- Infelizmente a gente vê essa realidade. Se a gente fizer 
uma comparação entre 2009 e 2010, nós tivemos um 
acréscimo nas apreensões, e nas prisões de pessoas. 
Nós tivemos em relação a quantidade de pessoas presas 
e apreensões, nós tivemos o triplo de apreensões e o 
dobro de pessoas presas. (CARVALHO, 2011) 

Em 2006, o país teve aprovada a Lei de Tóxicos - Lei 11343/06. Para 

instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, definir medidas 

para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas. As regras ainda estabelecem formas de repressão à 

produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, além de definir crimes 

(BRASIL, 2006). 

O Artigo 28 da Lei de Tóxicos é uma tentativa de evitar o consumo.  

Afirma que quem adquirir guardar tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 

com a determinação legal ou regulamentar, deve receber a seguinte pena:  Art. 

28. I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à 

comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo (BRASIL, 2006). 



Já para o traficante de drogas, a mesma lei aplica punições mais 

severas, como reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.  

Para quem financia o tráfico de drogas, o artigo 36 da legislação 

brasileira afirma: Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes 

previstos nos arts. Implica reclusão de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento 

de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil ) dias- multa.  

 

5.1 Fazenda Esperança: Uma luz  no final do túnel 
 

 A fazenda da Esperança é uma instituição social surgida em 1983, em 

Guaratinguetá, interior de São Paulo, que atua na recuperação de dependentes 

químicos. Segundo Teixeira (2001), existem comunidades espalhadas por todo 

o Brasil e até fora do país. Em toda a sua história, sempre teve o apoio da 

Igreja Católica , sendo que cada nova unidade que se abre , recebe o 

consentimento do Bispo local.  

 No Rio Grande do Norte, existe a Fazenda Esperança localiza na cidade 

de Serra do Mel, próximo a Mossoró, RN. Recebe e interna viciados em 

entorpecentes para um tratamento terapêutico. 

 Todas as comunidades, inclusive a do Rio Grande do Norte, vivem e se 

mantém do próprio trabalho e são impulsionadas por um estilo de vida baseado 

no mandamento do amor fraterno.  

 Um detalhe importante é que os parentes não podem perder o contato 

com os internos durante o tratamento na fazenda. A autora Christiane Suplicy 

Teixeira aponta como o apoio da família pode ajudar na recuperação de 

drogados: 

Dessa forma consolidou-se um método de recuperação 
baseado no tripé: espiritualidade, trabalho e convivência. 
Esta última é a conseqüência da vida familiar que se 
forma entre os internos e, depois, com aqueles que 



concluem o tempo de internação e voltam à sociedade 
(TEIXEIRA, 2001, p. 123).  

 Qualquer dependente de drogas pode fazer parte de uma comunidade 

da Fazenda Esperança, desde que manifeste, por escrito, o desejo de 

mudança de vida e de rompimento com as drogas, e seu acordo com o estilo 

de vida proposto. É preciso também que haja disponibilidade de vagas.  

 Após completarem seu tempo de internação (no máximo um ano), o 

dependente em recuperação, mantém-se em contato por meio de um boletim 

periódico, e pode participar dos grupos “Esperança Viva”, que funciona como 

um centro de auto-ajuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



6 METODOLOGIA 
 

Devido ao baixo custo em relação a outros meios de comunicação, o 

rádio surge como um excelente meio para que estudantes possam alimentar o 

exercício da produção de trabalhos voltados para esse veículo, capazes de 

ultrapassar os muros da universidade e chegar aos lugares mais remotos. 

Apesar dos baixos custos, a construção de um trabalho como este, exige muito 

das pessoas envolvidas como: pesquisa e disciplina para chegar ao objetivo 

final, que é o de produzir um material aceitável e capaz de contribuir de forma 

direta com o tema trabalhado. 

Para a construção do radiodocumentário “O Crack: O Difícil Caminho 

das Pedras” foi preciso um trabalho minucioso de campo. Inicialmente houve a 

abordagem aos dependentes em recuperação, sendo que eles na maioria das 

vezes não queriam dar a entrevista tendo em vista a questão de não quererem 

se expor, alegando o fato de que sofrerão discriminação por parte da 

sociedade.  

Porém, nem todo usuário de droga pensa dessa forma, visto que o 

desenvolvimento do trabalho se deu a partir da abordagem, de ouvir e 

conhecer de perto a vida de pessoas que lutam para dizer não as drogas, 

principalmente o crack. A pedra é vista pelos próprios recuperandos como a 

principal droga capaz de levar a dependência. Uma vez que conseguimos a 

autorização para entrevistar as pessoas que se tornaram os principais 

personagens do documentário, a produção radiofônica ganhou consistência e 

valor.  

Portanto, a metodologia aplicada ao trabalho foi a pesquisa exploratória 

já que envolveu um levantamento bibliográfico, e entrevistas com pessoas que 

tem ou tiveram experiências práticas com o problema pesquisado: o crack.  

Esse tipo de pesquisa visa proporcionar uma visão geral sobre os riscos que 

um indivíduo corre quando ele resolve se entregar ao vício da droga.  

Para chegar a montagem e o resultado final do projeto, algumas etapas 

precisaram ser realizadas para que o produto final estivesse de acordo com o 

que se pretendia. Visto isso, além de toda a fundamentação teórica envolvida, 



três passos foram de fundamental importância para a concretização final do 

projeto: a pré-produção, produção e pós-produção. A seguir, demonstram-se 

cada uma destas fases. 

 

6.1 Pré-produção 
 

  A pré-produção do radiodocumentário foi iniciada logo após a aprovação 

do orientador acadêmico Marco Escobar, em março de 2011. Uma nova 

abordagem, diferente daquela apresentada inicialmente no projeto de pesquisa, 

foi colocada em discussão, já que preferimos delimitar o tema sobre as drogas, 

levando o assunto especificamente para o uso do crack e como essa 

problemática pode transformar a vida das pessoas envolvidas.  

Uma vez que do projeto foi aprovado, partiu-se para o aprofundamento 

de referências bibliográficas. Encontrar referências sobre drogas, ao contrário 

do que se pode pensar, não foi fácil, já que a Biblioteca do Campus da UERN 

dispõe de raros exemplares. No entanto conseguimos reunir material e usamos 

também o apoio da internet, pesquisando o site do Ministério da Saúde e 

também o site Antidrogas. Nesse mesmo período foi feito um cronograma, que 

serviu para apontar e monitorar todos os passos que levaram a realização do 

trabalho. Nessa etapa definimos quem seriam os entrevistados, e como chegar 

até os personagens que dariam o tom da realidade ao trabalho: os 

dependentes do crack. A Fazenda Esperança logo foi colocada na pauta, por 

ser o local mais propicio para encontrar a presença desse público.  

 A pré-produção teve a duração de aproximadamente 30 (trinta) dias, 

nesse período realizamos os primeiros contatos com os entrevistados, através 

do telefone. Definimos o uso do microfone gravador cedido através da Rádio 

Laboratório da UERN. A escolha por esse equipamento se deu devido à 

qualidade que ele possui se comparado com os mini gravadores, o que pode 

oferecer qualidade nas sonoras colhidas. Partimos então para a segunda etapa 

do projeto: A produção.  

 

 

 



6.2 Produção 
 

 A produção do radiodocumentário teve início no mês de abril de 2011. 

As entrevistas agendadas foram cumpridas, porém representou a parte mais 

difícil do trabalho, ora devido à agenda dos médicos ou autoridades que foram 

ouvidas, ora pela dificuldade de convencer os dependentes em recuperação 

acolhidos pelo trabalho da Fazenda Esperança. Foi preciso persistência e 

disciplina para vencer as barreiras encontradas nesse percurso, no entanto, as 

dificuldades foram vencidas e ao longo das visitas as reuniões da Fazenda 

Esperança, conseguimos conquistar a confiança de alguns dos dependentes 

em recuperação e conciliar os horários com o restante dos entrevistados 

envolvidos no documentário. Foram 9 (nove) entrevistados : 3 (três) 

dependentes em recuperação, a mãe de um deles, 2 (dois) psicólogos, 1 (um ) 

delegado e por fim uma vereadora que trabalha com um projeto de prevenção 

contra as drogas.  

Nesta etapa, a decupagem do material foi sendo feita logo após cada 

entrevista. Em maio de 2011 a primeira versão do script ficou pronta. Na 

construção do roteiro foram utilizados principalmente os conceitos e linguagem 

adotada por Luiz Arthur Ferraretto (2001). 

O texto foi corrigido e aprovado pelo professor orientador, através da 

troca de e-mails e então, começamos a busca por trilhas. O que não foi uma 

tarefa fácil, já que apesar da quantidade significativa de trilhas, a maioria delas 

não recebe definição de nomes. Porém, novamente o laboratório da rádio da 

UERN contribuiu com as nossas necessidades, cedendo alguns materiais que 

nos ajudou na montagem do produto.  Entre os meses de julho até o início de 

setembro, tivemos uma paralisação em nossas atividades, devido à greve pela 

qual passou a Universidade.  

 

 

 

 

 

 



6.3 Pós- produção  
 

 Segunda quinzena do mês de setembro de 2011, nesse período, após a 

greve da UERN, partimos para etapa de finalização do projeto experimental. 

Realizamos as gravações em estúdio da UERN e durante o mês de outubro, a 

edição do radiodocumentário foi realizada também no estúdio da rádio 

laboratório da UERN. Foram também gravadas as vinhetas de abertura e 

encerramento. Iniciamos assim a parte do relatório onde consta toda a 

fundamentação teórica que foi utilizada para tornar cientificamente viável este 

trabalho, e ainda o passo a passo de como ele foi produzido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 RESULTADOS 
 

Ouvir tantas histórias de sofrimento e luta em busca da superação foi 

uma experiência enriquecedora para nós.  Um mergulho em realidades muitas 

vezes ignoradas pela sociedade mostrou que a droga e os efeitos que ela 

exerce sob seus dependentes os colocam na posição de pessoas que 

realmente precisam de tratamento, já que o vício se torna de fato uma doença. 

Doença que atormenta não só o dependente, mas toda a sua família e a 

própria sociedade, já que para sustentar o vício, o usuário é capaz de roubar, 

matar ou mesmo morrer em nome da droga.  

O crack é, sem sombras de dúvida, uma das piores drogas entre todas 

as outras. Assim como os próprios dependentes da pedra afirmam: “ela 

escraviza” rouba a identidade da pessoa e raramente devolve. Parece 

paradoxal, mas construir esse radiodocumentário foi bastante gratificante para 

nós, pois é sabido que ele vai poder contribuir de alguma forma com a 

sociedade, seja por meio de informações sobre essa realidade em Mossoró, ou 

como fonte de encorajamento para dizer não as drogas, principalmente o 

Crack.  

Tendo em vista, que o trabalho foi de fundamental importância para a 

nossa formação como radialistas, pois nos permitiu sentir de perto a profissão 

que escolhemos e que o trabalho nos proporcionou também o contato direto 

com cada entrevistado, o que permitiu um maior conhecimento sobre a 

temática do trabalho. 

Constata-se também o fato de que o tema das drogas merece um olhar 

especial por parte da sociedade e autoridades, que estejam empenhadas em 

contribuir com mais políticas publicas e centros de recuperação para tratar os 

que já estão doentes. Por isso o registro presente no radiodocumentário 

representa além de uma forma de obter a graduação pretendida, a 

preocupação e a enorme vontade de contribuir de forma positiva com essa 

importante temática. 

 



 

8 CONCLUSÕES  
    

A realização do rádiodocumentário sobre o crack possibilitou um 

aprofundamento em relação ao tema e a certeza de que a guerra contra as 

drogas é, acima de tudo, um dever de todos. O nível de conhecimento que 

pais, educadores, jovens e adolescentes precisam é grande. Prevenir-se desta 

doença social só será possível através do conhecimento que deve, também, 

ser estimulado e gerado através das mídias sociais.  

 O projeto, depois de concluído, nos transmite com exatidão os reflexos 

que as drogas, mais precisamente, o crack provoca na sociedade. Os números 

de novos casos de pessoas dependentes da “pedra” são estarrecedores e isso, 

naturalmente, implica no aumento da violência e na destruição de vidas.  

Temos, portanto, o dever de incentivar ou mesmo apoiar toda e qualquer 

iniciativa direcionada ao combate as drogas. E por que não implantar esse 

passo  na própria universidade, instituição formadora de condutas e opiniões? 

Este acaba sendo um dos objetivos específicos que motivou a realização do 

projeto: O Crack: o Difícil Caminho das Pedras.  

Informação, verdade e realidade, foram os parâmetros que nos levou a 

desenvolver esse trabalho, no sentido de ir muito além da conquista do título de 

bacharéis em comunicação, mas de levar a nossa contribuição para que a 

sociedade possa manter um mínimo de sanidade.  

Portanto, é de fundamental importância estimular outras obras que 

tenham como referencia o uso de drogas, o consumo do crack e suas 

conseqüências. Que o radiodocumentário “O crack: o difícil caminho das 

pedras” possa originar outros projetos semelhantes, sejam eles para TV, 

cinema, impresso, ou rádio, de diversas temáticas que possam contribuir para 

a academia ou sociedade em geral. 
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APÊNDICE- ROTEIRO DE ENTREVISTA (sugestões de perguntas)  

 

Entrevistado Psicólogo 1:  

Os efeitos da droga e o perfil do dependente.  

 Como podemos definir o crack? 

 Quais os efeitos do crack no organismo? 

 Qual a gravidade da dependência? 

 Como se encontra hoje a realidade do município em relação ao uso do crack? 

 A dependência do crack tem cura? 

 

  Entrevista Psicólogo 2: 

Os fatores de risco e papel da família.  

 O que leva uma pessoa a usar o crack? 

 Como a família pode ajudar o dependente? 

 Como o CAPS atua no tratamento de drogas? 

 

Entrevista com a família e o usuário: 

 .Como encarar a descoberta do uso de drogas na família? 

 O que marca o universo familiar depois do uso de drogas por algum parente? 



 

 

 

Entrevista com o Delegado de narcóticos:  

 Qual a situação do uso e do trafico do crack em Mossoró? 

 Homens e mulheres consomem a pedra? 

 O que diz a legislação a respeito do uso e do trafico de drogas? 

 

Entrevista com a Vereadora Claúdia Regina: 

Políticas sociais como forma de prevenção.  

 O que motivou e quais os objetivos do projeto Viver sem Drogas? 

 Quais os resultados? 

 A prevenção é uma boa forma de evitar o uso de drogas? 

 

  Entrevista com o coordenador da fazenda (casa de tratamento) e a esperança de 

recuperação:  

 O que é a Fazenda Esperança? 

 Como atua a fazenda esperança? 

 Quais as chances de recuperação no local? 

 

Entrevistas com os Dependentes em recuperação:  

 O que levou a usar a droga? 



 Como vive um usuário de crack? 

 É fácil ter acesso a “pedra”? 

 Qual o sonho de um dependente? 

 É difícil a abstinência? 

 O que marca a vida de um dependente em recuperação? 

 Recuperação e religião andam juntas? 

 Qual o conselho para alguém que nunca usou drogas? 
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RÁDIO DOCUMENTÁRIO SOBRE O CRACK: O DIFÍCIL CAMINHO DAS 

PEDRAS 

 

TÉC.: SOLTA VINHETA DE ABERTURA 
TÉC: SOLTA TRILHA E VAI A BG 
 
OFF DE APRESENTAÇÃO: TRABALHO APRESENTADO AO 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,/COMO REQUISITO PARCIAL PARA 
OBTENÇÃO DO TÍTULO DE BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL,/ COM 
HABILITAÇÃO EM RADIALISMO,/ SOB A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR 
MARCO ESCOBAR.// 
 
TÉC.: SOBE SOM 

 
OFF: ESTE É O RADIODOCUMENTÁRIO SOBRE O CRACK: O DIFÍCIL 

CAMINHO DAS PEDRAS.// AQUI VAMOS CONTAR A HISTORIA REAL DE 
DEPENDENTES EM RECUPERAÇÃO QUE LUTAM PARA VENCER O VÍCIO 
E SE VEREM LIVRES DE UM DRAMA QUE JÁ MUDOU PARA SEMPRE A 
VIDA DE CADA UM DELES.//QUAIS OS RISCOS E COMO ENFRENTAR 
ESSA REALIDADE.// É O QUE VOCÊ VAI DESCOBRIR A PARTIR DE AGORA 
. // 
 
TÉC: VINHETA DE PASSAGEM  
 
TÉC: ENTRA TRILHA  
 
TÉC: COLAGEM DE SONORAS 
 
SONORA: LARISSA CRISTINA 
 



D. I: FOI MUITO DIFÍCIL... (0’ 55”) 
 
D.F: USAR A DROGA. (1’ 22”) 
 
SONORA: LUIZ ARTUR:   
 
D.I: SUA FAMÍLIA... (1’ 53”) 
 
D.F: A PEDRA. (2’ 19”) 
 
SONORA: MATEUS – NOME FICTÍCIO 
 
D.I: COM TODA A CERTEZA... (4’ 26”) 

D.F: DE VERDADE. (4’46”) 

SONORA: PSICOLOGO LIMA EVANGELISTA  

D.I: O QUE SE VÊ MAIS... (9’44”) 

D.F: OU COM A VIDA. (9’52”) 

TÉC: VINHETA DE PASSAGEM: O CRACK: O DIFÍCIL CAMINHO DAS 
PEDRAS  

TÉC: SOBE SOM – TRILHA VAI A BG 

OFF 1:  O DIFÍCIL CAMINHO DAS PEDRAS.// O PRIMEIRO PASSO.// O 

FALSO PRAZER QUE LOGO SE TRANSFORMA NO VÍCIO, /A VIOLENCIA ,/ 
O SEXO,/ O DESESPERO,/ A DOR DE QUEM CHEGA AO FUNDO DO POÇO 
DEPOIS DE PROVAR A PEDRA DO CRACK.// VOCE ESTÁ CONVIDADO A 
CONHECER UMA JOVEM CHAMADA LARISSA CRISTINA DE SOUSA 
FONSECA.// HOJE COM 23 ANOS,/ LARISSA COMEÇOU A USAR 
DROGAS,/ AOS 14.// TUDO COMEÇOU A PARTIR DE UMA DESCOBERTA.// 
DAÍ PARA FRENTE,/ A VIDA NUNCA MAIS FOI A MESMA.// 

TÉC: TRILHA (NOVA) +  BG 

TÉC: SONORA: LARISSA CRISTINA  

D.I: EU DESCOBRI... (20’13”) 

D.F: PARA USAR. (1’ 25”) 

OFF2: ABANDONADA PELA FAMILIA E,/ DISPOSTA A FAZER DE TUDO 

PARA CONSEQUIR O CRACK,/ E ASSIM PODER ALIMENTAR O VÍCIO,/ A 
NOSSA PERSONAGEM FOI PARAR NAS RUAS.// A PROSTITUIÇÃO FOI UM 
DOS PREÇOS QUE LARISSA PAGOU PARA MANTER A NECESSIDADE DE 
CONSUMIR A DROGA.// MAS ESSE NÃO FOI O ÚNICO PREÇO.// O VALOR 
FOI SE TORNANDO CADA VEZ MAIS ALTO.// FOI QUANDO SURGIU O 



ENVOLVIMENTO AFETIVO COM UM TRAFICANTE DE DROGAS.// O 
CENÁRIO DESSA HISTÓRIA ACONTECEU EM UM BAIRRO DA PEREFERIA 
DA CIDADE,/ O SANTO ANTONIO,/ ONDE SEGUNDO LARISSA SE 
CONCENTRA UMA DAS BOCAS DE FUMO NA CIDADE DE MOSSORÓ.// 
LARISSA FOI OBRIGADA A FAZER SEXO CONTRA A SUA VONTADE POR 
DIVERSAS VEZES. // 

TÉC: TRILHA 

TÉC: SONORA: LARISSA CRISTINA  

D.I: EU ESTAVA NA ESQUINA... (1’ 42” )  

D.F: FICANDO COM ELE. (3”43”) 

TÉC: SOBE TRILHA 

OFF3: LEMBRANÇAS QUE NUNCA MAIS VAO SAIR DA MEMÓRIA.../ 
ALGUMAS,/ MAIS FORTES QUE OUTRAS.// COMO POR EXEMPLO O 
MEDO DA VIOLENCIA QUE PODE LEVAR A MORTE.// 

TÉC: SONORA LARISSA  

D.I: A PIOR LEMBRANÇA... (4’03”) 

 D. F: EU JÁ ESTAVA NO HOSPITAL. (5’45”) 

OFF 4: POR ALGUMAS VEZES, /DURANTE OS NOVE ANOS DE 
DEPENDENCIA DO CRACK, /LARISSA,/ TENTOU PARAR // DAR UM BASTA 
NO VÍCIO E AFIRMAR QUEM MANDA EM QUEM NESSA HISTORIA DE 
DESESPERO . // MAS A ABSTINENCIA NEM SEMPRE É FÁCIL E A 
RECAIDA,/ SEMPRE VINHA.//  

TÉC: SONORA: LARISSA CRISTINA 

D.I: MUITO DIFÍCIL... (6’ 25”) 

D. F: PARA USAR A DROGA. (6’36”) 

OFF 5 : MAS ESSA HISTORIA SÓ ESTÁ SENDO POSSIVEL SER CONTADA, 

/GRAÇAS A MAIS UMA TENTATIVA DE LARISSA EM PARAR DE USAR O 
CRACK.// ENCONTRAMOS A NOSSA PERSONAGEM ,/ DURANTE UMA 
REUNIAO DE DEPENDENTES EM RECUPERAÇÃO REALIZADA PELA 
FAZENDA ESPERANÇA.// UMA ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE 
VICIADOS EM DROGAS.// AGORA,/ MUITO ALÉM DO VÍCIO , LARISSA TEM 
ALGO QUE TAMBEM A IMPULSIONA,/ UM SONHO: O DE VENCER O 
CRACK.// PARA ENTENDER  O QUE ACONTECE COM DEPENDENTES 
COMO LARISSA,/ DESDE A PARTE FISIOLOGICA,/ ATÉ O EMOCIONAL,/ O 
PSICOLOGO LIMA EVAGELISTA , APRESENTA UM RETRATO PINTADO EM 



PRETO E BRANCO,/ SOBRE A REALIDADE E A IDEIA FALSA DO PRAZER 
PROPORCIONADO PELO CRACK .// 

TÉC: SONORA: LIMA EVANGELISTA   

D.I: A DEPENDÊNCIA... (7’55”) 

D. F: ATÉ SISTEMA NERVOSO CENTRAL. (8’17”) 

TÉC: SOBE TRILHA 

OFF 6  : NA CIDADE DE  MOSSORÓ,/ O CONSUMO DO CRACK CRESCE 
ASSUSTADORAMENTE.// PARA O DELEGADO DA DELEGACIA DE 
NARCÓTICOS,/ ISSO SE DEVE AO BAIXO CUSTO DA DROGA E A 
FACILIDADE PARA COMPRA DO ENTORPECENTE NAS RUAS.//  QUANTO 
A LEGISLAÇÃO,/ UM FATO CURIOSO É O DE QUE O USUARIO,/ POR LEI,/ 
NÃO DEVE RECEBER VOZ DE PRISAO.// PELAS NORMAS BRASILEIRAS,/ 
SÓ USAR A DROGA NÃO É CONSIDERADO CRIME.// JÁ PARA O 
TRAFICANTE,/ A LEGISLAÇÃO ATUA DE FORMA MAIS SEVERA.// 

TÉC: SONORA: DELEGADO DENIS CARVALHO 

D.I: A LEI 11.343... (0’59”)  

D. F: DE CINCO A QUINZE. (1’16”) 

TÉC: SOBE TRILHA 

OFF 7: O PSICÓLOGO ALCEDIR GABRIEL DA SILVA,/ ESPECIALISTA EM 

TRATAR DEPENDENTES QUÍMICOS AFIRMA QUE A PSICOLOGIA, /TRATA 
O VÍCIO COMO UMA DOENÇA//. ENTRAR PARA O MUNDO DAS DROGAS,/ 
ESTÁ LIGADO A TRES FATORES,/ E NA HORA DE UM TRATAMENTO,/ A 
PRESENÇA E AJUDA DA FAMILIA É FUNDAMENTAL.// 

TÉC: SONORA: PSICOLOGO/ ALCEDIR GABRIEL.// 

D. I: COMO TODAS AS DROGAS... (0’21”) EMENDA COM D.I A FAMILIA... 
(2’38) 

D. F: DESSA PESSOA. (3’12”) 

TÉC: SOBE TRILHA 

OFF 8: A MESMA CURIOSIDADE,/ NECESSIDADE DE CONHECER NOVAS 

SENSAÇÕES E OS EFEITOS DOS ENTORPECENTES  TAMBÉM LEVARAM 
LUIZ ARTUR,/ DE 21(VINTE E UM)  ANOS,/ A ENTRAR PARA O MUNDO 
DAS DROGAS.// FILHO DE DONA RAIMUNDA RODRIGUES DAS CHAGAS E 
DE UM PAI ALCOÓLATRA,/ ARTUR COMEÇOU A USAR O CRACK MUITO 
CEDO.//  



TÉC: SONORA: LUIZ ARTHUR.  

D. I: NÃO RECONHECER... (1’13”) 

D. F: A GENTE PERDEU. (1’24”) 

OFF 9: A MAE DE ARTUR,/ D. MARIA JOSE,/ REFORÇA,/ ATRAVÉS DE SEU 
CORAÇÃO DE MAE,/ AS LEMBRANÇAS MAIS TRISTES DESSE 
ENVOLVIMENTO DO FILHO COM O CRACK .// 

TÉC: SONORA: MARIA JOSÉ / MAE DE ARTUR.// 

D. I: A GENTE NÃO ESPERA... (0’23”) 

D. F: NA CADEIA. (1’05”) 

TÉC: SOBE TRILHA 

OFF 10:  DEPOIS DE ROUBAR VÁRIAS VEZES PARA SUSTENTAR O 
VÍCIO,/ DE CONHECER A PRISAO,/ E SENTIR DE CERTA FORMA O 
ABANDONO DA FAMILIA,/ ARTUR,/ TROCOU O CAMINHO DAS PEDRAS 
POR OUTRO,/ QUE O LEVOU A BATER A PORTA DA FAZENDA 
ESPERANÇA.//  

TÉC: SONORA: LUIZ ARTUR.// 

D. I: ANTES DEU PEDIR AJUDA... (12’59”) 

D. F: MAIS JEITO (13’27”) 

OFF 11 : A FAZENDA ESPERANÇA ONDE O DEPENDENTE EM 

RECUPERAÇÃO,/ ARTUR,/ BUSCOU AJUDA,/ É UMA DAS MUITAS 
ESPALHADAS PELO MUNDO.// MAIS DO QUE CLÍNICAS DE 
DESINTOXICAÇÃO,/ AS FAZENDAS SÃO COMUNIDADES ONDE 
CENTENAS DE PESSOAS,/ HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS,/ 
REDESCOBREM  A DIGNIDADE,/ A FÉ E O AMOR AO PRÓXIMO.// ASSIM,/ 
ENCONTRAM UMA NOVA MANEIRA DE VIVER E,/ COMO 
CONSEQUÊNCIA,/ UM CAMINHO PARA SE LIVRAREM DA DROGA.// EM 
MOSSORÓ,/ O COORDENADOR REGIONAL DO GRUPO ESPERANÇA VIVA 
NA REGIÃO NORDESTE,/ OMAR COSTA,/ NOS FALA SOBRE O 
VERDADEIRO PAPEL DAS FAZENDAS.//  

TÉC: SONORA: OMAR COSTA DE OLIVEIRA//  

D. I: A FAZENDA... (1’22”) EMENDA  D.I NOS TEMOS (2’01”) 

D.F: NOSSA CIDADE (2”35”) 

OFF 12 : NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,/ A FAZENDA 

ESPERANÇA É UM DOS POUCOS CENTROS DE RECUPERAÇÃO 



INTEGRAL PARA DEPENDENTES QUE DESEJAM ENCONTRAR O 
CAMINHO DE VOLTA A VIDA TAL QUAL ELA DEVE SER: LIVRE DO MUNDO 
DAS DROGAS,/ ISENTA DE QUALQUER PEDRA.// MAS O PROBLEMA É 
QUE A CASA  FOI CRIADA PARA RECEBER APENAS USUÁRIOS DO SEXO 
MASCULINO.// SEGUNDO O TITULAR DA DELEGACIA DE NARCÓTICOS 
DE MOSSORÓ, / DR. DENIS CARVALHO,/ HOJE,/ A PARTICPAÇÃO DE 
MULHERES QUE CONSOMEM O CRACK,/ É SIGNIFICANTE.// 

TÉC: SONORA: DELEGADO DENIS CARVALHO.// 

D.I: SE A GENTE... (4’59”)   

D. F: TRÁFICO DE DROGAS (5’09”) 

TÉC: SOBE TRILHA 

OFF 13: EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO VOLTADO PARA 

DEPENDENTES,/ ALÉM DA FAZENDA ESPERANÇA,/ EXISTE EM 
MOSSORÓ OS CAPS,/ QUE SÃO CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL,/ 
ONDE O DEPENDENTE RECEBE TODO UM ACOMPANHAMENTO DE 
PROFISSIONAIS VOLTADOS PARA ESSA ÁREA.// SOBRE ESTE 
ASSUNTO,/ O PSICOLOGO ALCEDIR GABRIEL,/ RESSALTA A 
IMPORTÂNCIA DESSA LINHA DE ATUAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DO 
USUARIO. // 

TÉC: SONORA: DR ALCEDIR GABRIEL.// 

D.I: A GENTE TRABALHA (8’30”) EMENDA D.I O NOSSO TRABALHO 
(10’6”) 

D.F: ESSA RECUPERAÇÃO (10’12”) 

OFF 15: PREVENIR AINDA É UMA DAS MELHORAS MANEIRAS PARA 
COMBATER A PROLIFERAÇÃO DO CRACK.// PENSANDO NISSO,/ A 
VEREADORA CLAÚDIA REGINA FREIRE,/ DE MOSSORÓ, / CRIOU UM 
PROJETO CHAMADO VIVER SEM DROGAS.// DURANTE O ANO DE 2008,/ 
(DOIS MIL E OITO),/ AS NOVE RÁDIOS EXISTENTES NA CIDADE,/ 
DIVIDIDAS ENTRE AM’S E FM’S,/ VEÍCULARAM EM SUAS 
PROGRAMAÇÕES,/ SPOTS,/ COM DURAÇÃO DE UM MINUTO,/ CADA,/ 
COM TEMAS RELACIONADOS A PREVENÇÃO DE DROGAS.// O 
TRABALHO RENDEU FRUTOS,/ E ATÉ HOJE VEM ATUANDO NA VIDA DE 
CRIANÇAS, /JOVENS E ADOLESCENTES.// 

TÉC: ENTRA SPOT VEICULADO DURANTE O PROJETO VIVER SEM 
DROGAS 

TÉC: SONORA: CLAÚDIA REGINA.// 

D.I: A FAIXA ETÁRIA... (2’35”) EMENDA D.I: NOS ESTAMOS  ( 3’44”) 



TÉC: SOBE TRILHA 

 

OFF 16: PARA MATHEUS,/ NOME FICTÍCIO USADO PARA UM 
DEPENDENTE EM RECUPERAÇÃO,/ QUE VIVEU MERGULHADO NO 
SUBMUNDO DAS DROGAS DURANTE 20 (VINTE) ANOS E QUE TAMBÉM 
ENCONTRAMOS DURANTE AS REUNIÕES DA FAZENDA ESPERANÇA,/ 
OS GOVERNANTES PRECISAM CRIAR PROJETOS SEMELHANTES A 
ESTE,/ PARA AJUDAR O JOVEM A ENCONTRAR O CAMINHO DE VOLTA 
CADA VEZ MAIS CEDO .// 

TÉC: SONORA: MATHEUS.  

D. I: EU CONHECI... (0’ 27’)  EMENDA D.I : EU QUERO DIZER (6’39”) 

D.F: TUDO É MAIS FÁCIL (7’25”) 

OFF 17 : HOJE,/ LIMPO A MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS,/ MATHEUS 

APROVEITA TAMBÉM PARA DEIXAR UM RECADO PARA QUEM AINDA 
NÃO CHEGOU A CONSUMIR O CRACK .// 

TÉC: SONORA DE MATHEUS / NOME FICTÍCIO 

D. I: O CRACK É... (3’44”) 

D. F: MUITO DIFÍCIL SAIR.  (4’15”)  

TÉC: SOBE TRILHA 

OFF 18 : SÃO LARISSAS,/ MATHEUS,/ E UM MUNDO CHEIO DE GENTE 

QUE ATENDE POR NOME DE ARTUR,/ PERSONAGENS DE NOSSOS 
DEPOIMENTOS,/ QUE SE CONFUNDEM COM HISTORIAS DA VIDA DE 
JOANA,/  MARIA,/  PEDRO,/ MARCOS,/ LEONARDO,/ SILVANA,/ CECILIA.// 
A VITIMA DO CRACK PODE ESTAR MORANDO AO SEU LADO,/ POR ISSO 
DESCONFIE DE QUALQUER ATITUDE DIFERENTE,/ E SE NOTAR ALGO 
DE ERRADO,/ NÃO TENHA PRECONCEITO: OFEREÇA AJUDA.//  E SE 
ESTA PESSOA,/ FOR VOCÊ MESMO,/ SIM,/ VOCE ! AINDA EXISTE UM 
CAMINHO: ACEITAR A DOENÇA E BUSCAR UM TRATAMENTO.// PORQUE 
O SONHO DE DAR A VOLTA POR CIMA,/ NÃO PODE ACABAR NA 
FUMAÇA,/ PRECISA VIVER.// 

TÉC: SOBE TRILHA  

SONORA: LARISSA CRISTINA  

D.I: ESSE DESEJO... 8’20” 

D. F: CONSEGUIR 8’36” 



SONORA: MATHEUS/ NOME FICTÍCIO 

D. I: TEM SIM, SOLUÇÃO... (7’28”) 

D. F: A DROGA. (7’48”) 

TÉC: SONORA: LUIZ ARTUR  

D. I: POSSO DIZER... (7’58”) 

D. F: ESTAR BEM. (8’17”) 

TÉC: SOBE TRILHA 

OFF 21 : ESTE RADIODOCUMENTÁRIO TROUXE AS HISTORIAS REAIS DA 

VIDA DE TRÊS DEPENDENTES EM RECUPERAÇÃO,/ E RELATOU 
PASSAGENS SOBRE COMO O CRACK TRANSFORMA A VIDA DE SUAS 
VÍTIMAS,/ QUAIS AS CAUSAS,/ EFEITOS E TRATAMENTOS PARA VENCER 
A DOENÇA.//  RELATOS PARA SEREM OUVIDOS E ESCUTADOS,/ TODA 
AS VEZES EM QUE SE PENSAR EM CONSUMIR,/ OU CONHECER 
ALGUÉM QUE DESEJE USAR A PIOR DE TODAS AS DROGAS: O CRACK .// 

OFF CRÉDITOS:  

NARRAÇÃO: EMANUELA DE SOUSA,/ DIREÇÃO./ PRODUÇÃO,/ ROTEIRO 
E FINALIZAÇÃO: EMANUELA DE SOUSA E ALDENISA GADELHA,/ EDIÇÃO: 
NIVALDO OLIVEIRA,/ EMANUELA DE SOUSA E ALDENISA GADELHA,/ 
VINHETAS: NIVALDO OLIVEIRA.//  

OFF CRÉDITOS: ENTREVISTADOS  
 
DEPENDENTES EM RECUPERAÇÃO: LARISSA CRISTINA,/ LUIZ ARTHUR,/ 
MATEUS DE OLIVEIRA/ NOME FICTÍCIO,/ MARIA JOSÉ DAS CHAGAS, / 
MÃE DE ARTUR, / DELEGADO DENIS CARVALHO, / PSICOLOGOS:/ 
ALCEDIR GABRIEL E LIMA EVANGELISTA,/ VEREADORA CLAÚDIA 
REGINA,/ COORDENADOR DO GRUPO ESPERANÇA VIVA DA FAZENDA 
ESPERANÇA: OMAR DE OLIVEIRA.// 
 

OFF CRÉDITOS: AGRADECIMENTOS  

AGRADECIMENTOS A RÁDIO UNIVERSITÁRIA PELA CESSÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DESTE 
RADIODOCUMENTÁRIO,/ A TODOS OS PROFESSORES,/ TÉCNICOS,/ 
ALUNOS,/ ENTREVISTADOS,/ AMIGOS E FAMILIARES QUE 
CONTRIBUÍRAM DE FORMA DIRETA OU INDIRETA PARA A CONCLUSÃO 
DESTE PROJETO.// 

 



 

 

 

 

 

 

 


